
การประเมินขึ,นเงินเดือนประจาํปี
พนม. ปีงบ 2562

สายวิชาการ



ขอ้ควรทราบ

• มหาวิทยาลยั ไมไ่ด้ปรับเปลี7ยนเกณฑ์การประเมิน

• ใช้เกณฑ์ประเมินเดมิ แบบประเมินเดมิ 

• ยงัคงแบง่ออกเป็น ตํ7า ต้องปรับปรุง ปานกลาง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี7ยม

• มหาวิทยาลยัปรับโครงสร้างเงินเดือน (ได้รับตกเบกิ มี.ค. 62)ให้ได้

ประโยชน์โดยทั7วกนัแล้ว จําเป็นต้องมีการปรับเปลี7ยนตาม 

จงึมีการกําหนด วิธีการขึ Pนเงินเดือนแบบใหมที่7ต้องปฏิบตัติาม



กําหนดกรอบกตกิาใหญ่

และให้อํานาจสว่นงานในการเพิ7มกตกิา รายละเอียดปลกียอ่ย



กำหนดให้ภาควิชาฯ และหน่วยงาน แต่งตั้งคณะ กรรมการฯ

ภายใน โดยมีภาระหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องผล

คะแนนของบุคลากรภายใน ภาควิชาฯและหน่วยงาน



ผลการประเมินของพนม.ทั Pงมหาวิทยาลยั

0 100

กราฟเบ้ลาดซ้าย

คะแนนเฟ้อ !!!



Percentile	Rank:	อนัดบัเปอร์เซ็นต์



Percentile	Rank	ที7 20	ได้คะแนนประเมิน 80	!!!!	>>>	ระดบัดีมาก

• พนม.ทั Pงหมดทํางานได้อยา่งยอดเยี7ยมจริงๆ

• คะแนนการประเมินเฟอ้ ประเมินอยา่งไมถ่กูต้อง



ร้อยละการปรับขึ,นเงินเดือน ปี 2561	จดัสรร 4.2	– 5.1%

การให้ความดีความชอบกลบัเหมือนการหารยาว



ผลจากการปรับเงนิเดอืนแบบเดมิ

กําหนดการปรับขึ Pนเงินเดือนใหมแ่บบ Percentile	Rank

• การประเมินใช้เวลาและทรัพยากร แต่ผลการปรับเหมือนการหารยาว
• ไม่มีความแตกต่างระหว่างคนที่ทำงานหนัก/ทำงานตามาตรฐาน อย่างมีนัยสำคัญ
• เป็นการทำร้ายคนทำงานหนัก แต่สร้าง Comfort zone ให้คนไม่ทำงาน



สร้างความแตกต่างในการปรับขึ ?นเงนิเดอืน

สง่เสริมให้บคุลากรสมรรถนะสงูได้รับคา่ตอบแทนสงูตามความสามารถ

สร้างแรงจงูใจในการผลกัดนังาน

วัตถุประสงค์ของการปรับวธีิการปรับเงนิเดอืน

กําหนดการปรับขึ Pนเงินเดือนแบบ Percentile	Rank

• ผา่นการพิจารณาคณะกรรมการบริหารงานบคุคล

• ผา่นการพิจารณาในที7ประชมุคณบดี

• ผา่นการพดูคยุกบัรองคณบดีที7ดแูลในแตล่ะสว่นงาน



การปรับเงินเดือน
สายวชิาการแบบเดิม



การจัดสรรวงเงินในอดีต แบ่งตาม Performance ของ
หัวหน้าภาค ภาควิชานั้นว่าสามารถทำตาม KPI ได้มาก
น้อยแค่ไหน

ภาควชิา

1st	Qtr 2nd	Qtr 3rd	Qtr 4th	Qtr

• แต่ละหน่วยงานได้รับจัดสรรตาม
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน

• ตัดเกรดกันเอง ตามบริบทของ
ภาควิชาที่เหมือนๆกัน

• ตัดเกรดโดยผู้บังคับบัญชาคน
เดียวกัน

• เพิ่มการบังคับใช้เกณฑ์อย่างจริงจัง 
โดยมีบทลงโทษ จะช่วยเพิ่มความ
ยุติธรรมมากขึ้น



การปรับเงินเดือน
สายวชิาการแบบใหม่



การจดัสรรวงเงนิ

วงเงินจัดสรร ให้เท่ากันทั้ง 2 สาย
(วิชาการ = ปฏิบัติการ)

วงเงินที่จัดสรร (%) = 2+ 2X 4.2-6%

2 %
ภาระงาน + พฤติกรรม

(70 : 30)

X % (1.1 – 2)
ผลผลิตส่วนงาน 

(KPI)

X % (1.1 – 2)
ผลผลิตอาจารย/์นักวิจัย 

รายบุคคล

ค่า X ขึ้นกับ KPI ของคณะทีค่ณบดีได้รับมาจากอธิการบดีและสามารถทำสำเร็จ



การจดัสรรวงเงนิ

ต้องมีการพิจารณาทั้ง 3 ด้าน ต่างจากสายปฏิบัติการที่พิจารณาเพียงด้านเดียว

วงเงินที่จัดสรร (%) = 2+ 2X 4.2-6%

2 %
ภาระงาน + พฤติกรรม

(70 : 30)

X % (1.1 – 2)
ผลผลิตส่วนงาน 

(KPI)

X % (1.1 – 2)
ผลผลิตอาจารย/์นักวิจัย 

รายบุคคล

ค่า X ขึ้นกับ KPI ของคณะทีค่ณบดีได้รับมาจากอธิการบดีและสามารถทำสำเร็จ

ต้องใชแ้นวทางเดียวกันทั้งส่วนงาน ทำ PR เมื่อรวมคะแนนทั้งสามส่วน



ต้องใชแ้นวทางเดียวกันทั้งส่วนงาน

2 %
ภาระงาน + พฤติกรรม

(70 : 30)

X%
ผลผลิตส่วนงาน 

(KPI)

X %
ผลผลิตอาจารย/์นักวิจัย 

รายบุคคล

PR % การปรับ
เงนิเดอืน

PR ≥	90 ขึ Pน ≤	I	%

ขึ Pน ≤	J %

ขึ Pน ≤	K %

0 ≤	PR	≤	10 ขึ Pน ≤	2.5 %

• รวมคะแนนด้านต่างๆเข้าด้วยกัน สะท้อนให้เห็น
ความสมดุลในการทำงานในทุกๆด้าน

• ไม่ใช่การทำงานเพียงด้านใดด้านหนึ่ง

รวมคะแนนทั้งหมดตาม
วิธีการที่ส่วนงานกำหนด
แล้วนำมาเรียง PR ครั้ง

เดียว



2 %
ภาระงาน + พฤติกรรม

(70 : 30)

X%
ผลผลิตส่วนงาน 

(KPI)

X %
ผลผลิตอาจารย/์นักวิจัย 

รายบุคคล

รวมคะแนนทั้งหมดตาม
วิธีการที่ส่วนงานกำหนด
แล้วนำมาเรียง PR ครั้ง

เดียว

1

2

3

4

100	:	100	:	100

2%	:	2%	:	2%

คะแนนที่ได้จัดทำ PR รวมเพื่อตัด
ในภาควิชา/กลุ่มการประเมิน

การรวมคะแนนทั้งสามส่วน



2 % ภาระงาน + พฤติกรรม (70 : 30)1 70%



รองวางแผน แจ้งแก่คณาจารย์ทุกท่าน ผ่านหนังสือลงวันที่ 18 ม.ีค. 62







2 % ภาระงาน + พฤติกรรม (70 : 30)1

• ต้องมีภาระงานครบทั้ง 6 ด้าน
• รวมภาระงานเฉลี่ยทั้งปี (2 รอบการประเมิน) ไม่น้อยกว่า 35 ภาระงาน/สัปดาห์
• โดยเป็นงานสอน ไม่น้อยว่า 9 ภาระงานเป็นสอนโดยตรงกับนิสิต ไม่น้อยกว่า 6 ภาระงาน
• งานวิจัยและวิชาการ ต้องไม่น้อยกว่า 3.5 ภาระงาน/สัปดาห์

เกณฑ์และวิธีการคำนวนภาระงานของคณาจารย์ประจำ
ในสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2562 ประกาศใช้ 15 มี.ค. 62

งานสอนที่ได้รับค่าตอบแทนไม่สามารถนับเป็นภาระงานขั้นต่ำได้ โดยการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนในหลักสูตรพิเศษ จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์นี้ทุกข้อ

• โดยเป็นงานสอน ไม่น้อยว่า 18 ภาระงานเป็นสอนโดยตรงกับนิสิต ไม่น้อยกว่า 9 ภาระงาน
• งานวิจัยและวิชาการ ต้องไม่น้อยกว่า  3.5 ภาระงาน/สัปดาห์ ทำต่อเนื่องสม่ำเสมอ รับรองโครงการโดยฝ่ายวิจัย
• งานพัฒนานิสิตไม่น้อยกว่า  3.5 ภาระงาน/สัปดาห์
• ช่วยงานบริหารส่วนกลาง โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ รวมทั้งงานบริการวิชาการ และธุรการรวมกันไม่น้อย

กว่า 3.5 ภาระงาน/สัปดาห์
• ต้องมีงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

70%



2 % ภาระงาน + พฤติกรรม (70 : 30)1
เกณฑ์และวิธีการคำนวนภาระงานของคณาจารย์ประจำ

ในสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2562 ประกาศใช้ 15 มี.ค. 62

70%

สำหรับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร  >> ภาระงานส่วนที่เหลือจาก
งานบริหารให้มีภาระงานขั้นต่ำตามสัดส่วนภาระงานขั้นต่ำที่กำหนด

สำหรับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้ง เลือกตั้ง หรือมอบหมายให้เป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย สมาชิกสภาคณาจารย์ กรรมการ หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่สภา
มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานหลัก โดยปรับ
ลดภาระงานตามสัดส่วน แต่ภาระงานข้อ 1-2 จะน้อยกว่าที่กำหนดไม่ได้ 
• โดยเป็นงานสอน ไม่น้อยว่า 9 ภาระงานเป็นสอนโดยตรงกับนิสิต ไม่น้อยกว่า 6 ภาระ
งาน

• งานวิจัยและวิชาการ ต้องไม่น้อยกว่า 3.5 ภาระงาน/สัปดาห์



2 % ภาระงาน + พฤติกรรม (70 : 30)1

การเรียนการสอน

บรรยาย 305
บรรยาย 401
บรรยาย 761
บรรยาย 762
สอนคลนิิก 502
สอนคลนิิก 604
สอนปฏิบตักิาร 402

1
1
2
2
3
3
1

5
5
4
5
4
4
3

5
5
8
10
12
12
3

ผลรวมภาระงาน ผลรวมคะแนน x	70
ผลรวมภาระงาน x	5

บุคคลที่ทำงานตามภาระงานพอดีๆ จะได้เปรียบที่สุด >>>> ส่งผลให้ไม่มีคนอยากรับทำงานมากๆ

ต้องมีการให้คุณให้โทษ กับบุคลากรที่ทำภาระงานได้ ต่ำกว่าภาระงานขั้นต่ำ และบุคลากรที่
ทำงานมากกว่าภาระงานขั้นต่ำ

70%



แนวคิดการให้คุณให้โทษกับจำนวนภาระงาน

บุคคลกร 1 คน ต้องทำงาน 35 ภาระงาน

บุคคลกร 1 คน ถ้าทำงานมากถึง XX ภาระงาน สมควร
ได้การประเมินในส่วน 70% เต็ม

ถ้าคนหนึ่งคนทำงานมากเท่าคนสองคน บุคลากรนั้นสมควรได้รับการประเมินด้านภาระงาน เต็ม 
*** การประเมินในแต่ละด้านจะต้องไม่มีด้านใดได้ต่ำกว่า 3/5 ***
คนปกติ ทำ 35 ภาระงาน หากได้ 70 ภาระงาน สมควรได้ 70% เต็มโดยปริยาย
หรือคิดตามสัดส่วน ภาระงานที่เพิ่มขึ้นมา ทุกๆหน่วยภาระงาน ให้ได้คะแนนเพิ่ม ~ 1/70 %
และลดเช่นเดียวกับผู้ที่ทำได้ไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ

70%



แนวคิดการให้คุณให้โทษกับจำนวนภาระงาน

ถ้าไม่ครบ 6 ด้าน หักด้านละ 3%
งานสอนไม่ครบ 9 เป็นสอนตรงไม่ครบ 6 ภาระงาน ลดอีกอย่างละ 1% ต่อ 1 ภาระงาน
งานวิจัยและวิชาการไม่ครบ 3.5 ภาระงาน ลดอีกอย่างละ 1% ต่อ 1 ภาระงาน

70%

• ต้องมีภาระงานครบทั้ง 6 ด้าน
• รวมภาระงานเฉลี่ยทั้งปี (2 รอบการประเมิน) ไม่น้อยกว่า 35 ภาระงาน/สัปดาห์
• โดยเป็นงานสอน ไม่น้อยว่า 9 ภาระงานเป็นสอนโดยตรงกับนิสิต ไม่น้อยกว่า 6 ภาระงาน
• งานวิจัยและวิชาการ ต้องไม่น้อยกว่า 3.5 ภาระงาน/สัปดาห์



สรุป

1. บังคับให้ใช้เกณฑ์การประเมินอย่างเป็นธรรม การใส่เหตุผล การตรวจสอบโดยหัวหน้า และ
คณะกรรมการประเมิน หากไม่ทำตามต้องได้รับการลงโทษผู้ที่ปฏิบัติผิดพลาด

2. มีการให้คุณให้โทษ แก่ผู้ทำงานมากกว่า/น้อยกว่า ภาระงานขั้นต่ำ

70%

30%

1. บังคับให้ใช้เกณฑ์การประเมินอย่างเป็นธรรม การใส่เหตุผล การตรวจสอบโดยหัวหน้า และ
คณะกรรมการประเมิน หากไม่ทำตามต้องได้รับการลงโทษผู้ที่ปฏิบัติผิดพลาด

2. ดูผลการประเมิน 360 องศาประกอบการพิจารณา

ภาระงาน

พฤติกรรมส่วนบุคคล



การบงัคับใช้เกณฑ์เดยีวกันทั ?งระบบอย่างจริงจงั

• ตนเอง ให้คะแนน และใส่เหตุผลประกอบ
• ผู้บังคับบัญชา พิจารณาเหตุผล และให้คะแนน
• คณะกรรมการประเมินพิจารณาตาม ข้อมูลที่มี

• หากผู้ประเมินตนเอง ไม่ใส่ใจ จะให้ข้อมูลต้องได้  3 
ทั้งหมด  หากให้ 4,5 โดยไม่มีเหตุผล หัวหน้าต้องทักท้วง 
หากไม่เปลี่ยนแปลง หัวหน้าต้องให้ 3 ทั้งหมด หรือ หัวหน้า
อาจมีเหตุผลที่จะให้ต่ำกว่า จากสภาวะที่หัวหน้าพบเจอ

• ผู้บังคับบัญชาคอยตรวจสอบ และให้คะแนน
• หากคณะกรรมการพบว่าไม่ถูกต้อง ต้องมีบทลงโทษทั้ง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ประเมินที่ทำผิด

• มีส่วนของ เหตุผลเพิ่มเติม ที่ต้องชี้แจงให้ชัดเจน 
ไม่สามารถ ให้คุณให้โทษลอยๆได้ ตนเอง

หวัหน้า

คณะกรรมการประมนิ

การลดปัญหาความไม่ยุตธิรรม

ตนเองไมใ่สใ่จ ก็ไมส่มควรได้รับการประเมินที7ดี

ทําหน้าที7แคส่อบทาน และพิจารณา ไมต้่อง

เขียนเพิ7มเตมิ ยกเว้นผิดจากความเป็นจริง

ตนเอง และ หวัหน้า สอดคล้องกนัมา 

คณะกรรมการตดัสนิได้งา่ย



เมื่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทำการประเมินผู้ถูกประเมินเสร็จแล้ว ผู้บังคับบัญชาจะต้องให้
ข้อมูลตอบกลับ  feedback ด้วยการแสดงความเห็นเกี่ยวกับผลงาน และ/หรือ พฤติกรรม
การปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
• สิ่งที่พนักงานทำงานได้ดี
• สิ่งที่พนักงานควรปรับปรุง
• ข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติม

ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นแจ้งผลและให้คำแนะนำ พร้อมทั้งให้ผู้รับการ
ประเมินลงนามรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ขาดหายไปจากการประเมินแต่มีอยู่ในระเบียบ



X % ผลผลิตอาจารย/์นักวิจัยรายบุคคล3

การคิดคะแนนปันส่วน
= (ค่าสัมประสิทธิ์ X จำนวนผลงาน X ร้อยละที่ร่วมงาน 
X ร้อยละการปรับปรุง) / คะแนนรวมทั้งคณะ

เกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติการด้านผลผลิตส่วนบุคคลของพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ปี 2562



ประกาศใช้ ม.ค. 62



หมายเหตุ

๑. การคิดคะแนนปันส่วน = (ค่าสัมประสิทธิ์ยุทธศาสตร์ x จํานวนผลงาน x ร้อย

ละที7ร่วมงาน x ร้อยละการปรับปรุง) / คะแนนรวมของทั ?งคณะ

๒. กรณีเป็นการปรับปรุงให้เป็นสัดส่วนของร้อยละการปรับปรุงจากต้นฉบับล่าสุด

๓. ประกาศฉบับนี้เป็นเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผลผลิต

ส่วนบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ซึ่งครอบคลุมถึงพนักงาน

มหาวิทยาลัยกลุ่มคณาจารย์ และกลุ่มนักวิจัย



X % ผลผลิตอาจารย/์นักวิจัยรายบุคคล3

การคิดคะแนนปันส่วน
= (ค่าสัมประสิทธิ์ X จำนวนผลงาน X ร้อยละที่ร่วมงาน 
X ร้อยละการปรับปรุง) / คะแนนรวมทั้งคณะ

=	3	x	1	x	1	x	1	=	3	/	คะแนนรวมทั ?งคณะ

การใช้สูตรนี้ในความตั้งใจเดิม ต้องการหาสัดส่วนของแต่ละบุคคลต่อผลงานรวมทั้งคณะเพื่อแบ่ง  % 
การขึ้นเงินเดือน และกำหนดขึ้นก่อนจะทราบนโยบายมหาวิทยาลัยที่จะปรับวิธีการปรับขึ้นเงินเดือน

ตัดการหารคะแนนรวมทั้งคณะออก และกำหนดคะแนนเต็ม ของผลผลิต โดย จะได้คะแนนเต็มเมื่อทำได้  
25 แต้ม เช่น ทำผลงานได้ตามประกาศ 5 แต้ม คิดเป็น 20 คะแนนจาก 100 ในกระบอกนี้



X% ผลผลิตส่วนงาน (KPI)2

การเรียนการสอน การบริหารส่วนกลาง ผลผลิตวิชาการ/นวัตกรรม

คณะจะดำเนินการ 
และคงอยู่ได้

สายปฏิบัติการ

งานบริหาร วิชาการ และสนับสนุน

สายวิชาการ

2 %
ภาระงาน + พฤติกรรม

(70 : 30)

X %
ผลผลิตอาจารย/์นักวิจัย 

รายบุคคล



X%
ผลผลิตส่วนงาน 

(KPI)

2

KPI อธิการ

KPI ของคณบดี

KPI ของผู้บริหาร

KPI ที่ได้รับมอบหมายรายบุคคลจากผู้บังคับบัญชา

มีความซ้ำซ้อนกับ ส่วนที่ 3 
ผลผลิตส่วนบุคคล

การทำงานส่วนกลางไม่ถูก 
Recognize แต่ถ้าขาดส่วนนี้ไป 
คณะก็ไม่สามารถดำเนินการไปได้



X%
ผลผลิตส่วนงาน 

(KPI)

2 เกณฑ์การให้คะแนน  คล้ายคลึงกับผลผลิตส่วนบุคคล 

• KPI ที่ได้รับมอบหมายรายบุคคล

รายละเอียด ประกอบด้วย

KPI	คณะ
งานสว่นกลาง

• ตำแหน่งบริหาร
• กรรมการต่างๆ
• บริหารหลักสูตรส่วนกลาง
• การสอนหลักสูตรกลาง 
• งานส่วนกลางย่อยๆ

รวบรวมการช่วยงานส่่วนกลาง โดยยึดตามคำสั่งแต่งตั้ง
และให้ รองคณบดี/ คณบดี/ ประธานผู้ดูแลงานนั้นๆเป็นคนให้คะแนน
โดยนัดวันประชุม ร่วมกันพิจารณาไปด้วยกัน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันมากที่สุด 
โดยพิจารณาที่ละกลุ่มประเมินไปพร้อมๆกัน เพื่อให้เห็นความแตกต่างของงานที่ทำ
ของกลุ่มที่มีบริบทเดียวกัน



X%
ผลผลิตส่วนงาน 

(KPI)

2
เกณฑ์การให้คะแนน  คล้ายคลึงกับผลผลิตส่วนบุคคล 

รายละเอียดประกอบด้วย

KPI	สว่นบคุคล งานสว่นกลาง

30% 70%

ทำงานเดียวได้ ผลงานทั้งสองแท่ง และ
คาบเกี่ยวถึงการขอตำแหน่งวิชาการ ดังนั้น
แท่งนี้จะมีบทบาทมากไม่ได้ โดยถ้า KPI ได้
ครบตามที่รับมอบหมาย จะนับว่าได้ 30% 
เต็ม

เป็นงานที่ไม่ได้รับการ Recognize หากให้
คะแนนได้มาก จะส่งเสริมให้ทุกคนช่วยกัน
ทำงานส่วนกลาง และชดเชยการเสียโอกาส
ของการผลิตงานส่วนบุคคล



แบ่งตามภาควิชา รวมภาคเล็กเข้าด้วยกัน 
อย่างน้อย 4 คนในหนึ่งกลุ่มประเมิน

ทำ PR ในภาควิชาของตัวเอง

เป็นการตัดเกรดอย่างยุติธรรม เพราะผู้
ประเมินคนเดียวกัน ลักษณะงานเป็นบริบท
เดียวกัน 

ลดความต่างระหว่างผู้บังคับบัญชา และ
ความต่างของบริบทในการทำงาน (Clinic 
VS Pre-clinic)



การแบง่กลุม่การประเมิน

หวัหน้าภาควิชา รองคณบดี

ภาควิชา นกัวิจยั



สรุป
1. การปรับขึ้นเงินเดือนแบบ Percentile Rank แบ่งอย่างน้อย 4 ระดับ
2. รวมกลุ่มการประเมินให้ได้ ใหญ่่ที่สุดเท่าที่ได้ โดยอย่างน้อยต้องมี 4 คน
3. รวมคะแนนสามส่วน ในอัตราส่วน 100:100:100
4. ในส่วนของภาระงานและคุณลักษณะส่วนบุคคล

1. มีบทลงโทษ สำหรับผู้ไม่ประเมินตามเกณฑ์การประเมินให้ถูกต้อง ( ให้ 1, 2, 4, 5 
โดยไม่ระบุเหตุผลและ/หรือหลักฐาน, ผู้บังคับบัญชาปล่อยผ่านโดยไม่ตรวจสอบ)
โดยผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบจะได้คะแนน 3 ทั้งหมด และมีผลต่อการพิจารณาการ
กำหนด % การปรับเงินเดือน

2. มีการปรับเพิ่ม/ลด คะแนนแก่ผู้ปฏิบัติงานเกิน/ขาด ทั้งจำนวนภาระงานและ ด้าน
5. ในส่วนของผลผลิตส่วนงาน ให้น้ำหนัก KPI ส่วนบุคคล 30% และงานส่วนกลาง 70%
6. ในส่วนของผลผลิตส่วนบุคคล กำหนดให้ทำคะแนนได้ 25 คะแนน ตามเกณฑ์ทีจ่ะ
ประกาศไปแล้ว คิดเป็น 100% 



ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง โดยให้เหตุผลประกอบทุกครั้ง เมื่อให้คะแนน 1,2,4,5
2. ผู้บังคับบัญชา ประเมิน โดยให้คะแนนตามเกณฑ์ 
• หากเห็นพ้องให้คะแนนตามผู้รับการประเมิน
• หากเห็นต่างให้คะแนนใหม่ พร้อมระบุเหตุผล

3. ผู้บังคับบัญชาให้ผลการประเมิน แจ้งสิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะ เปิด
โอกาสให้ผู้รับการประเมินได้ชี้แจง 

4. ปรับเพิ่ม/ลด คะแนนจากจำนวน/ด้าน ของภาระงาน โดยคณะกรรมการประจำส่วน
งาน

5. ผู้รับการประเมินลงนามรับทราบ
6. รวมผลคะแนน 2 ครั้ง

ส่วนที่ 1: ภาระงาน 70 คุณลักษณะส่วนบุคคล 30

ได้ผลคะแนนส่วนที่ 1



ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. ผู้รับการประเมิน กรอกใบสรุปผลงาน และรวบรวมเอกสารหลักฐาน และคำนวณผล
คะแนน (30%) คณะกรรมการของหน่วยงาน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของ
บุคลากรในหน่วยงาน (เนื่องจากเป็นการจัด PR ของหน่วยงานนั้นๆเอง)

2. ผู้รับการประเมินรวบรวมเอกสาร คำสั่งแต่งตั้งงานส่วนกลาง จัดเก็บเป็นแฟ้ม พร้อม
สำเนากรณีเกิดสูญหาย นำส่ง HR เป็นภาควิชาเพื่อดำเนินการให้คะแนนโดนให้เห็นเป็น
องค์รวมของสมาชิกทุกคนในหน่วยประเมินที่มีบริบทการทำงานคล้ายคลึงกัน

3. คณบดี/รองคณบดี/ประธาน ประชุมร่วมกันเพื่อให้คะแนนภาระงานส่วนกลาง (70%)
4. HR นำผลคะแนน ส่วน 70% ส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อรวมให้ครบ 100%

ส่วนที่ 2: ผลผลิตส่วนงาน

ได้ผลคะแนนส่วนที่ 2



ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. ผู้รับการประเมิน กรอกใบสรุปผลงาน และรวบรวมเอกสารหลักฐาน และคำนวณผล
คะแนน (100%) คณะกรรมการของหน่วยงาน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของ
บุคลากรในหน่วยงาน (เนื่องจากเป็นการจัด PR ของหน่วยงานนั้นๆเอง) 

ส่วนที่ 3: ผลผลิตส่วนบุคคล

ได้ผลคะแนนส่วนที่ 3



ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. แต่ละส่วนงานรวมคะแนน และเสนอจำนวนชั้นของ PR ที่ส่วนงานเห็นว่าเหมาะสม
2. ลงนามรับรองความถูกต้องโดยคณะกรรมการประจำส่วนงาน
3. ดำเนินการส่งผลคะแนนและ PR ให้ HR 
4. กรรมการคณะพิจารณากำหนด % การปรับเงินเดือน



ตวัอยา่ง



ตวัอยา่ง คะแนนสว่นที7 1	 70%	ภาคการศกึษาต้น

ลาํดบัที่ ภาระงานทีPได้รับมอบหมาย

ตามเกณฑ์ประกาศส่วนงาน

จาํนวน

ภาระงาน

ประเมนิ

ตนเอง

ผู้บงัคับบญัชา

ประเมนิ

กรรมการ

ประเมนิ

คะแนน

ทีPได้

1 ด้านงานสอน บรรยาย UG	2 x	3 /	15 0.4
บรรยาย PG	10	x	3	/15 2
ปฏิบตักิาร UG	1	x	3	x	14	x	1.5	/	15 4.2
คลนิิก UG	3	x	3	x	14	x	2	/	18 14
คลนิิก PG	1	x	3	x	14	x	2	/	18	 4.6
สมัมนา PG	6	x	3	/	15 0.53
คมุวิจยั PG	2	x	0.5 1

Total 26.73



ตวัอยา่ง คะแนนสว่นที7 1	 70%	ภาคการศกึษาต้น

ลาํดบัที่ ภาระงานทีPได้รับมอบหมาย

ตามเกณฑ์ประกาศส่วนงาน

จาํนวน

ภาระงาน

ประเมนิ

ตนเอง

ผู้บงัคับบญัชา

ประเมนิ

กรรมการ

ประเมนิ

คะแนน

ทีPได้

2	ด้านงานวิจยั

และวิชาการ

งานวิจยัพื Pนฐาน 1	x	3.5 3.5

ประชมุทนัตแพทยสมาคม 3	x	7	/	20 1.05
ประชมุราชวิทย์ 2	x	7	/	20 0.7
ประชมุสมาคมเอน็โด (2	x7)	+	3	/	20 0.85
ประชมุ IFEA	(4	x	7)	+	10	/	20 1.9

Total 8



ตวัอยา่ง คะแนนสว่นที7 1	 70%	ภาคการศกึษาต้น

ลาํดบัที่ ภาระงานทีPได้รับมอบหมาย

ตามเกณฑ์ประกาศส่วนงาน

จาํนวน

ภาระงาน

ประเมนิ

ตนเอง

ผู้บงัคับบญัชา

ประเมนิ

กรรมการ

ประเมนิ

คะแนน

ทีPได้

3	ด้านพฒันา

นิสติ

อาจารย์ที7ปรึกษาสายหรัส 3

อาจารย์ที7ปรึกษาคลนิิก UG 0.5

Total 3.5



ตวัอยา่ง คะแนนสว่นที7 1	 70%	ภาคการศกึษาต้น

ลาํดบัที่ ภาระงานทีPได้รับมอบหมาย

ตามเกณฑ์ประกาศส่วนงาน

จาํนวน

ภาระงาน

ประเมนิ

ตนเอง

ผู้บงัคับบญัชา

ประเมนิ

กรรมการ

ประเมนิ

คะแนน

ทีPได้

4	งานบริการ

วิชาการ

สถาบนัทนัตกรรม 2/	15 0.13

IFEA	1 +	5	+	10	/	20	 0.8
Clinic	พิเศษ 3 x	20	x	2	/	20 6

OPD ปิดเทอม  6	x	1.5	/20 0.45

Total 7.38



ตวัอยา่ง คะแนนสว่นที7 1	 70%	ภาคการศกึษาต้น

ลาํดบัที่ ภาระงานทีPได้รับมอบหมาย

ตามเกณฑ์ประกาศส่วนงาน

จาํนวน

ภาระงาน

ประเมนิ

ตนเอง

ผู้บงัคับบญัชา

ประเมนิ

กรรมการ

ประเมนิ

คะแนน

ทีPได้

5	งานบริการ

และธรุการ

ผู้ประสานงานรายวิชา 2 x	0.5 1

ผู้ชว่ยคณบดี 8
งานบริหารภายนอกมหาวิทยาลยั

เลขาธิการสมาคมเอน็โดดอนติกส์ไทย

10	x	2	/	20

1

งานบริหารภายนอกมหาวิทยาลยั

กรรมการบอร์ดสาขาเอน็โด

48	/20

2.4

กรรมการบริหารภาควิชา 

12	/	20
0.6

เลขานกุารกรรมการบริหารหลกัสตูรเอน็โด

13	x	2	/	20
1.3

Total 14.3



ตวัอยา่ง คะแนนสว่นที7 1	 70%	ภาคการศกึษาต้น

ลาํดบัที่ ภาระงานทีPได้รับมอบหมาย

ตามเกณฑ์ประกาศส่วนงาน

จาํนวน

ภาระงาน

ประเมนิ

ตนเอง

ผู้บงัคับบญัชา

ประเมนิ

กรรมการ

ประเมนิ

คะแนน

ทีPได้

6	งานทํานบํุารุง

ศลิปวฒันธรรม

ปฐมนิเทศ 2 /	20 0.1

ไหว้ครู 2 /	20 0.1

Total 0.2



ตวัอยา่ง คะแนนสว่นที7 1	 70%	ภาคการศกึษาต้น
ลาํดบัที่ ภาระงานทีPได้รับมอบหมาย

ตามเกณฑ์ประกาศส่วนงาน

จาํนวน

ภาระงาน

ประเมนิ

ตนเอง

ผู้บงัคับบญัชา

ประเมนิ

กรรมการ

ประเมนิ

คะแนน

ทีPได้

1 ด้านงานสอน 26.73
2	ด้านงานวิจยั

และวิชาการ
8

3	ด้านพฒันา

นิสติ
3.5

4	งานบริการ

วิชาการ
7.38

5	งานบริการ

และธรุการ
14.3

6	งานทํานบํุารุง

ศลิปวฒันธรรม
0.2

Total 60.11



ตวัอยา่ง คะแนนสว่นที7 1	 70%	ภาคการศกึษาต้น

ภาคการศึกษาต้น
60.11 ภาระงาน/สัปดาห์ 
ไม่เขียนเหตุผลเลยได้คะแนนประเมิน 3 ทั้งหมด 
คะแนนการประเมินที่ได้  60.11 x 3 = 180.33 คะแนน
ปรับฐาน 70% = 180.33 x 70 / (60.11 x 5) = 42 %

พักคะแนนไว้รอการประเมินรอบที่ 2 ภาคปลาย



ตวัอยา่ง คะแนนสว่นที7 1	 70%	ภาคการศกึษาปลาย

ลาํดบัที่ ภาระงานทีPได้รับมอบหมาย

ตามเกณฑ์ประกาศส่วนงาน

จาํนวน

ภาระงาน

ประเมนิ

ตนเอง

ผู้บงัคับบญัชา

ประเมนิ

กรรมการ

ประเมนิ

คะแนน

ทีPได้

1 ด้านงานสอน บรรยาย UG	2 x	3 /	15 0.4
บรรยาย PG	3	x	3	/15 0.6
Active	learning UG	
6	x	3	/	15

1.2

คลนิิก UG	2	x	3	x	14	x	2	/	18 9.3
คลนิิก PG	1	x	3	x	14	x	2	/	18	 4.6
สมัมนา PG	6	x	3	/	15 0.53
คมุวิจยั PG	2	x	0.5 1

Total 17.63



ตวัอยา่ง คะแนนสว่นที7 1	 70%	ภาคการศกึษาปลาย

ลาํดบัที่ ภาระงานทีPได้รับมอบหมาย

ตามเกณฑ์ประกาศส่วนงาน

จาํนวน

ภาระงาน

ประเมนิ

ตนเอง

ผู้บงัคับบญัชา

ประเมนิ

กรรมการ

ประเมนิ

คะแนน

ทีPได้

2	ด้านงานวิจยั

และวิชาการ

งานวิจยัพื Pนฐาน 1	x	3.5 3.5

ประชมุทนัตแพทยสมาคม 3	x	7	/	27 0.78
ประชมุ IFEA	(4	x	7)	+	10	/	27 1.4

Total 5.68



ตวัอยา่ง คะแนนสว่นที7 1	 70%	ภาคการศกึษาปลาย

ลาํดบัที่ ภาระงานทีPได้รับมอบหมาย

ตามเกณฑ์ประกาศส่วนงาน

จาํนวน

ภาระงาน

ประเมนิ

ตนเอง

ผู้บงัคับบญัชา

ประเมนิ

กรรมการ

ประเมนิ

คะแนน

ทีPได้

3	ด้านพฒันา

นิสติ

อาจารย์ที7ปรึกษาสายหรัส 3

อาจารย์ที7ปรึกษาคลนิิก UG 0.5

Total 3.5



ตวัอยา่ง คะแนนสว่นที7 1	 70%	ภาคการศกึษาปลาย

ลาํดบัที่ ภาระงานทีPได้รับมอบหมาย

ตามเกณฑ์ประกาศส่วนงาน

จาํนวน

ภาระงาน

ประเมนิ

ตนเอง

ผู้บงัคับบญัชา

ประเมนิ

กรรมการ

ประเมนิ

คะแนน

ทีPได้

4	งานบริการ

วิชาการ

สถาบนัทนัตกรรม 2/	15 0.13

ทนัตแพทยสมาคม 1.5 +	5	+/	27 0.24

Amazing rotarty 7	+	5	+/	27 0.44
Clinic	พิเศษ 3 x	27	x	2	/	27 6

OPD ปิดเทอม  6	x	1.5	/27 0.33

Total 7.14



ตวัอยา่ง คะแนนสว่นที7 1	 70%	ภาคการศกึษาปลาย

ลาํดบัที่ ภาระงานทีPได้รับมอบหมาย

ตามเกณฑ์ประกาศส่วนงาน

จาํนวน

ภาระงาน

ประเมนิ

ตนเอง

ผู้บงัคับบญัชา

ประเมนิ

กรรมการ

ประเมนิ

คะแนน

ทีPได้

5	งานบริการ

และธรุการ

ผู้ประสานงานรายวิชา 3 x	0.5 1.5

ผู้ชว่ยคณบดี 8
งานบริหารภายนอกมหาวิทยาลยั

เลขาธิการสมาคมเอน็โดดอนติกส์ไทย

15	x	2	/	20

1.5

งานบริหารภายนอกมหาวิทยาลยั

กรรมการบอร์ดสาขาเอน็โด

48	/20

2.4

กรรมการบริหารภาควิชา 

24	/	20
1.2

เลขานกุารกรรมการบริหารหลกัสตูรเอน็โด

24	x	2	/	20
2.4

Total 17



ตวัอยา่ง คะแนนสว่นที7 1	 70%	ภาคการศกึษาปลาย

ลาํดบัที่ ภาระงานทีPได้รับมอบหมาย

ตามเกณฑ์ประกาศส่วนงาน

จาํนวน

ภาระงาน

ประเมนิ

ตนเอง

ผู้บงัคับบญัชา

ประเมนิ

กรรมการ

ประเมนิ

คะแนน

ทีPได้

6	งานทํานบํุารุง

ศลิปวฒันธรรม

สงกรานต์ 3 /	27 0.11

Total 0.11



ตวัอยา่ง คะแนนสว่นที7 1	 70%	ภาคการศกึษาปลาย
ลาํดบัที่ ภาระงานทีPได้รับมอบหมาย

ตามเกณฑ์ประกาศส่วนงาน

จาํนวน

ภาระงาน

ประเมนิ

ตนเอง

ผู้บงัคับบญัชา

ประเมนิ

กรรมการ

ประเมนิ

คะแนน

ทีPได้

1 ด้านงานสอน 17.63
2	ด้านงานวิจยั

และวิชาการ
5.68

3	ด้านพฒันา

นิสติ
3.5

4	งานบริการ

วิชาการ
7.14

5	งานบริการ

และธรุการ
17

6	งานทํานบํุารุง

ศลิปวฒันธรรม
0.11

Total 51.06



ตวัอยา่ง คะแนนสว่นที7 1	 70%	ภาคการศกึษาปลาย

ภาคการศึกษาปลาย
51.06. ภาระงาน/สัปดาห์ 
เขียนเหตุผลเลยได้คะแนนประเมิน 4 ทั้งหมด 
คะแนนการประเมินที่ได้  51.06 x 4 = 204.24 คะแนน
ปรับฐาน 70% = 204.24 x 70 / (51.06 x 5) = 56 %

นำคะแนนไปรวมกับภาคต้น



ภาคการศึกษาต้น
60.11 ภาระงาน/สัปดาห์ ผลประเมิน 42 %

ภาคการศึกษาปลาย
51.06. ภาระงาน/สัปดาห์ ผลประเมิน 56 %

รวมผลคะแนน
(60.11 x 42) + (51.06 x 56)

(60.11 + 51.06)
=  2524.62 + 2859.36

(111.17)
=  48.43 %

รวมภาระงานเฉลี่ย/สัปดาห์
60.11 + 51.06

2
=  55.59 มากกว่าขั้นต่ำ 20.59 ภาระงาน

สรุปคะแนนประเมินส่วนที่ 1 = 48.43 + 20.59 = 69.02 / 70



งานสอนที่ได้รับค่าตอบแทนไม่สามารถนับเป็นภาระงานขั้นต่ำได้ โดยการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนในหลักสูตรพิเศษ จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์นี้ทุกข้อ

• โดยเป็นงานสอน ไม่น้อยว่า 18 ภาระงานเป็นสอนโดยตรงกับนิสิต ไม่น้อยกว่า 9 ภาระงาน
• งานวิจัยและวิชาการ ต้องไม่น้อยกว่า  3.5 ภาระงาน/สัปดาห์ ทำต่อเนื่องสม่ำเสมอ รับรองโครงการโดยฝ่ายวิจัย
• งานพัฒนานิสิตไม่น้อยกว่า  3.5 ภาระงาน/สัปดาห์
• ช่วยงานบริหารส่วนกลาง โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ รวมทั้งงานบริการวิชาการ และธุรการรวมกันไม่น้อย

กว่า 3.5 ภาระงาน/สัปดาห์
• ต้องมีงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

สำหรับคณาจารย์ที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นผู้บริหาร  >> ภาระงานส่วนที่
เหลือจากงานบริหารให้มีภาระงานขั้นต่ำ
ตามสัดส่วนภาระงานขั้นต่ำที่กำหนด

งานสอน (26.73 + 17.63) / 2 = 22.18
งานวิจัยและวิชาการ (8+5.68) / 2 = 6.84
งานพัฒนานิสิต (3.5 + 3.5) / 2 = 3.5
งานบริหารส่วนกลาง  (14.3 + 17) / 2 = 15.65
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มี



งานสอนที่ได้รับค่าตอบแทนไม่สามารถนับเป็นภาระงานขั้นต่ำได้ โดยการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนในหลักสูตรพิเศษ จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์นี้ทุกข้อ

สำหรับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร  >> ภาระงานส่วนที่เหลือ
จากงานบริหารให้มีภาระงานขั้นต่ำตามสัดส่วนภาระงานขั้นต่ำที่กำหนด

ผู้ช่วยคณบดี 8 ภาระงาน จากภาระงานขั้นต่ำ 35 ภาระงาน 

• โดยเป็นงานสอน ไม่น้อยว่า 18 ภาระงานเป็นสอนโดยตรงกับนิสิต ไม่น้อยกว่า 9 ภาระงาน >>  13.86 / 6.93
• งานวิจัยและวิชาการ ต้องไม่น้อยกว่า  3.5 ภาระงาน/สัปดาห์ ทำต่อเนื่องสม่ำเสมอ รับรองโครงการโดยฝ่ายวิจัย
• งานพัฒนานิสิตไม่น้อยกว่า  3.5 ภาระงาน/สัปดาห์ >>  2.7
• ช่วยงานบริหารส่วนกลาง โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ รวมทั้งงานบริการวิชาการ และธุรการรวมกันไม่น้อย

กว่า 3.5 ภาระงาน/สัปดาห์ >> 2.7
• ต้องมีงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม มีเหมือนเดิม



ตวัอยา่ง คะแนนสว่นที7 1	 30%	ภาคการศกึษาต้นและปลาย

ลาํดบัที่ ประเมนิ

ตนเอง

ผู้บงัคับบญัชา

ประเมนิ

กรรมการ

ประเมนิ

ความรับผิดชอบและความ

ตั Pงใจในการทํางาน (7)
ความมีนํ Pาใจ เสยีสละ และ

อทิุศเวลาเพื7องาน (7)
ความเป็นผู้ นํา (6)

การรักษาระเบียบวินยั 

จรรยาบรรณ และกฎเกณฑ์ใน

การทํางาน (5)
การทํางานร่วมกบัผู้ อื7น (5)

Total

(คะแนนเฉลี่ยเทอมต้น x 5) + (คะแนนเฉลี่ยเทอมปลาย x 7)
12 

คะแนนส่วนที่ 1 
30%



ตวัอยา่ง คะแนนสว่นที7 1	 30%	ภาคการศกึษาต้นและปลาย

(คะแนนเฉลี่ยเทอมต้น x 5) + (คะแนนเฉลี่ยเทอมปลาย x 7)
12 

คะแนนส่วนที่ 1 
30%

(25 x 5) + (27 x 7)
12 

=  125 + 189
12

=  26.17

รวมคะแนนส่วนที่ 1 70 +30%
69.02 + 26.17 = 95.19



ตวัอยา่ง คะแนนสว่นที7 2 100%	ตลอดปีการประเมิน

รวมคะแนนส่วนที่ 2 30 +70 %
12 + 50 = 62 %

KPI	คณะ งานสว่นกลาง

30% 70%

ทำตาม KPI ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ทำครบได้ 30% เต็ม
เช่น
มอบหมาย 5 KPI มีสัดส่วนเท่ากัน
ทำได้ 2/5 จะได้ 12%

ผู้ช่วยคณบดี
กรรมการวิชากลาง
เลขาคณะกรรมการประเมิน

คณบดี รองคณบดี ร่วมกัน
พิจารณาให้ 50%



ตวัอยา่ง คะแนนสว่นที7 3		100%	ตลอดปีการประเมิน

รวมคะแนนส่วนที่ 3 100 %
10/25 = 40 %

สื่อเทคโนโลยีการสอนสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 3
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการต่างประเทศที่มีอยู่ใน international database 5
จำนวนคาบ (๓ ชั่วโมง) การให้บริการในหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ หรือการให้บริการทันตก
รรมนอกสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล 2

การคิดคะแนนปันส่วน
= (ค่าสัมประสิทธิ์ X จำนวนผลงาน X ร้อยละที่ร่วมงาน X ร้อยละการปรับปรุง)

25 แต้ม =100 %



รวมคะแนน 3 ส่วน

100 + 100 + 100

95.19 + 62 + 40 = 197.19

นำคะแนนที่ได้ไปจัด PR  ในแต่ละหน่วยงาน



• รอบการประเมินปี 63 คาดว่าระบบ Intranet จะเสร็จสมบูรณ์เพื่อรองรับการประเมิน
ทั้งหมด ลดปริมาณงานเอกสารในการประเมิน

• ส่วนที่ 1 ภาระงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล
• จะมีสูตรไว้พร้อมกรอกแค่จำนวน ชั่วโมง/ จำนวนงาน
• คอมพิวเตอร์ช่วยคำนวณปรับลดภาระงาน ที่ขาด/เกิน
• รวมคะแนนให้เรียบร้อยในสองครั้งของการประเมิน

• ส่วนที่ 2 KPI ส่วนกลาง
• มีการจัด Grouping KPI ให้ตรงกับยุทธศาตร์ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในอนาคต
• การช่วยงานส่วนกลาง หน่วยสารบัญช่วย key ข้อมูลทั้งหมดก่อนนำส่งคำสั่งแต่งตั้ง 
เมื่อถึงรอบการประเมินสามารถพิมพ์ข้อมูลออกมาได้ในครั้งเดียว แต่อาจารย์ควร
เก็บสำเนาไว้เผื่อเกิดข้อผิดพลาด

• ส่วนที่ 3 ผลผลิตส่วนบุคคล 
• จะมีสูตรไว้พร้อมกรอกแค่จำนวน ชิ้นงาน/ร้อยละการมีส่วนร่วม



การบ้าน
• Job Assignment 
• ส่วนของภาระงาน ล้อมาจาก การคำนวณภาระงานได้เลย
• KPI ใช้ KPI เดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง
• เอกสารการประเมิน
• ส่วนที่ 1
• ดำเนินการได้เลย โดยใช้เกณฑ์ใหม่ปี 62 หัวหน้าชี้แจงผลและลงนาม

• ส่วนที่ 2
• KPI 30% ดำเนินการได้เลย โดยใช้ KPI เดิม
• งานส่วนกลาง 70% รวบรวมเอกสารแบ่งตามกลุ่มการประเมินนำส่ง

HR เพื่อใหค้ะแนน
• ส่วนที่ 3
• ดำเนินการได้เลย กรรมการประจำส่วนงานลงนามรับรองผล





คาํถาม 



ทำงานดีทั้ง 4 คน

ตัวอย่าง กลุ่มงาน 4 คน ได้จัดสรร 6%

ทำงานโดดเด่นแค่  1 คน 3 คนได้มาตรฐาน

ทำงานดีเด่น 2 คนแย่ 2 คน 

ทำงานแย่ทุกคน

ทำงานได้มาตรฐานทุกคน

2.5, 7, 7.2, 7.3 2.5, 7, 7.2, 7.3 2.2, 2.3, 9.73, 9.78

2.5, 7, 7.2, 7.3 2.5, 2.7, 2.8, 16

แย่ 1 คน มาตรฐาน 2 คน โดดเด่น 1 คน

2, 4.7, 5.8, 10.5

แย่มาก 1 คน มาตรฐาน 1 คน โดดเด่น 2 คน

1, 5.5, 9.2, 9.3


