
 
 
 
 
 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ(สายวิชาการ)  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.แบบขอตกลงการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานของบุคลากรสายวิชาการ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (องคประกอบท่ี 1) (แบบ ป.มสด.1) 
2. แบบขอตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  (องคประกอบท่ี 2) (แบบ ป.มสด.3) 
3.แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ป.มสด.3) 

 

1 



 

แบบขอตกลงการประเมินผลสัมฤทธิข์องงานของบุคลากรสายวิชาการ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (องคประกอบท่ี 1) 

 

รอบการประเมิน   รอบที่  1 1  ตุลาคม  .....................  ถึง  31  มีนาคม  .................. 
    รอบที่  2           1  เมษายน .....................  ถึง  30  กันยายน  ................ 
ช่ือผูรับการประเมิน  ………………………….…..………………………………………………………………………………..……. 
ตําแหนง ........................................................................ประเภทตําแหนง................................................................................ 
ระดับตําแหนง.................................................................สังกัด  .............................................................................................. 
ช่ือผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน  ..........................................................................  ตําแหนง............................................................ 
 

(1) 
กิจกรรม / โครงการ / งาน 

(2) 
ตัวช้ีวัด / เกณฑการประเมิน 

(3)          
คาคะแนน

ท่ีได 

(4) 
นํ้าหนัก 

(ความสําคัญ/
ความยากงาย

ของงาน) 

(5)           
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

(3)x (4) 
100 

1. ภาระงานสอนเปนไปตามมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

 20  1. งานสอน 

2. คุณภาพการจัดการเรียนรูเปนไปตามแผนการสอน
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 10  

3. จํานวนผลงานทางวิชาการเปนไปตามมาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย 

 30  2. งานท่ีปรากฏเปนผลงานทางวิชาการ 

4. คุณภาพของผลงานทางวิชาการเปนท่ียอมรับ  10  
5. ปริมาณงานท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานดานวิชาการ  20  3. งานท่ีสนับสนุนการปฏิบัติ งานดาน

วิชาการ  6. ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานสนับสนุนดาน
วิชาการ 

 10  

7. ปริมาณงานท่ีไดรับมอบหมายจากคณะ/
มหาวิทยาลัย 

   4. งานอื่น ๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
(ในกรณีงานสอนไมครบตามเกณฑ
ภาระงานหรือไมมีงานท่ีสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดานวิชาการ) 

8. ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย
จากคณะ/มหาวิทยาลัย 

   

(6) ผลรวม 100  
                   (7) สรุปคะแนนสวนผลสัมฤทธิ์ของงาน   =   ผลรวมของคาคะแนนถวงน้ําหนัก  

 จํานวนระดับคาเปาหมาย  
 

หมายเหตุ   สําหรับประเภทวิชาการ ผลสัมฤทธิ์ของงานใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย ภาระงาน 
                  ทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย พ.ศ. 2552 
     ประกอบดวย  1. งานสอน   2. งานทีป่รากฎเปนผลงานทางวิชาการ  3. งานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานดานวิชาการ 
      4. งานอื่น ๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

แบบ ป.มสด.-1 
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(8) ผูประเมินและผูรับการประเมินไดตกลงรวมกันและเห็นพองกันแลว (ระบุขอมูลใน (1) (2) และ (4) ใหครบ) จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 
        (ลงนามเมื่อจัดทําขอตกลง) 
ลายมือช่ือ..................................................... (ผูประเมิน)          ลายมือช่ือ..................................................(ผูรับการประเมิน) 
    (....................................................................)                              (......................................................................) 
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ....................               วันที่.............เดือน.................................พ.ศ................ 
 

(9) ความเห็นเพิ่มเติมของผูประเมิน (ระบุขอมูลเม่ือส้ินรอบการประเมิน) 
      1) จุดเดน และ/หรือ ส่ิงที่ควรปรับปรุงแกไข....................................................................................................................... 
          ................................................................................................................................................................................. 
          ................................................................................................................................................................................. 
      2) ขอเสนอแนะเก่ียวกับวิธีสงเสริมและพัฒนา................................................................................................................... 
          ................................................................................................................................................................................. 
          ................................................................................................................................................................................. 
 

(10) ผูประเมินและผูรับการประเมินไดเห็นชอบผลการประเมินแลว (ระบุขอมูลใน (3) (5) (6) (7) และ (9) ใหครบ)  จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน  
         (ลงนามเมื่อส้ินรอบการประเมิน) 
ลายมือช่ือ..................................................... (ผูประเมิน)          ลายมือช่ือ..................................................(ผูรับการประเมิน) 
    (....................................................................)                              (......................................................................) 
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ....................               วันที่.............เดือน.................................พ.ศ................ 
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แบบขอตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  (องคประกอบท่ี 2) 

 

รอบการประเมิน   รอบที่  1 1  ตุลาคม  ....................  ถึง  31  มีนาคม  .................. 
    รอบที่  2           1  เมษายน .....................  ถึง  30  กันยายน  ............... 
ช่ือผูรับการประเมิน  ………………………….…..………………………………………………………………………………..……. 
ตําแหนง ........................................................................ประเภทตําแหนง................................................................................ 
ระดับตําแหนง.................................................................สังกัด  .............................................................................................. 
ช่ือผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน  ..........................................................................  ตําแหนง............................................................ 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

หมายเหตุ  สมรรถนะในชอง  ก. และ  ข.  ใหเปนไปตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
 

(5) การประเมิน 
หลักเกณฑการประเมิน จํานวน 

สมรรถนะ 
คูณดวย คะแนน 

จํานวนสมรรถนะหลัก/สมรรถนะเฉพาะ ที่มีระดับสมรรถนะ 
ที่แสดงออก สูงกวาหรือเทากับระดับสมรรถนะที่คาดหวัง x 3 คะแนน 

 3  

จํานวนสมรรถนะหลัก/สมรรถนะเฉพาะ ที่มีระดับสมรรถนะ 
ที่แสดงออก ต่ํากวาระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 1 ระดับ  x 2  คะแนน 

 2  

จํานวนสมรรถนะหลัก/สมรรถนะเฉพาะ ที่มีระดับสมรรถนะ 
ที่แสดงออก ต่ํากวาระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 2 ระดับ  x 1  คะแนน 

 1  

จํานวนสมรรถนะหลัก/สมรรถนะเฉพาะ ที่มีระดับสมรรถนะ 
ที่แสดงออก ต่ํากวาระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 3 ระดับ  x 0  คะแนน 

 0  

(6)  ผลรวมคะแนน  
ผลรวมคะแนนใน (6)  (7) สรุปคะแนนสวนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) = 

จํานวนสมรรถนะที่ใชในการประเมิน  x 3 คะแนน  
 
 

ก. สมรรถนะหลัก 
(1) ระดับ 

สมรรถนะที่
คาดหวัง 

(2) ระดับ 
สมรรถนะที่
แสดงออก 

1. การส่ังสมความเช่ียวชาญในอาชีพ 5  
2. ความสามารถในการส่ือสาร 5  
3. ความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5  

4. การพัฒนาตนเอง 5  
5. จรรยาบรรณวิชาชีพ 5  
6. บุคลิกภาพ 5  
7. ความรวมแรงรวมใจ 5  
 

ข. สมรรถนะเฉพาะ 
ตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

(3) ระดับ 
สมรรถนะที่

คาดหวัง 

(4) ระดับ 
สมรรถนะที่
แสดงออก 

1. 5  
2. 5  
3. 5  
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(8) ผูประเมินและผูรับการประเมินไดตกลงรวมกันและเห็นพองกันแลว   (ระบุขอมูลใน (1) และหรือ (3)   ตามระดับสมรรถนะของตําแหนงท่ีกําหนด 
     ใหครบ) จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน (ลงนามเมื่อจัดทําขอตกลง) 
ลายมือช่ือ..................................................... (ผูประเมิน)          ลายมือช่ือ..................................................(ผูรับการประเมิน) 
    (....................................................................)                              (......................................................................) 
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ...................               วันที่.............เดือน.................................พ.ศ. .................. 
 

(9) ความเห็นเพิ่มเติมของผูประเมิน (ระบุขอมูลเม่ือส้ินรอบการประเมิน) 
      1) จุดเดน และ/หรือ ส่ิงที่ควรปรับปรุงแกไข....................................................................................................................... 
          ................................................................................................................................................................................. 
          ................................................................................................................................................................................. 
      2) ขอเสนอแนะเก่ียวกับวิธีสงเสริมและพัฒนา เพื่อจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล..................................................................... 
          ................................................................................................................................................................................. 
          ................................................................................................................................................................................. 
 

(10) ผูประเมินและผูรับการประเมินไดเห็นชอบผลการประเมินแลว  (ระบุขอมูลใน (2) และหรือ (4) และหรือ (5)  (6) (7)  และ (9)  ใหครบ)   
         จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน  (ลงนามเมื่อส้ินรอบการประเมิน) 
ลายมือช่ือ..................................................... (ผูประเมิน)          ลายมือช่ือ..................................................(ผูรับการประเมิน) 
    (....................................................................)                              (......................................................................) 
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ....................               วันที่.............เดือน.................................พ.ศ................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ป.มสด.-2 



 
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
สวนท่ี  1  ขอมูลผูรับการประเมิน 
รอบการประเมิน   รอบที่  1 1  ตุลาคม  ....................  ถึง  31  มีนาคม  .................. 
    รอบที่  2           1  เมษายน .....................  ถึง  30  กันยายน  ............... 
ช่ือผูรับการประเมิน  ………………………….…..………………………………………………………………………………..……. 
ตําแหนง ........................................................................ประเภทตําแหนง................................................................................ 
ระดับตําแหนง.................................................................สังกัด  .............................................................................................. 
ช่ือผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน  ..........................................................................  ตําแหนง............................................................ 
 
สวนท่ี  2  การสรุปผลการประเมิน 

องคประกอบการประเมิน คะแนน 
(ก) 

นํ้าหนัก 
(ข) 

รวมคะแนน 
(ก) + (ข) 

องคประกอบที่  1 : ผลสัมฤทธิ์ของงาน  70  
องคประกอบที่  2 : พฤตกิรรมการปฏิบัติราชการ   30  

 รวม 100  
ระดับผลการประเมิน 

  ระดับ  5   ดีเยี่ยม  ชวงคะแนน 95 – 100 
  ระดับ  4 ดีมาก  ชวงคะแนน 85 – 94.99 
  ระดับ  3 ดี  ชวงคะแนน 70 – 84.99 
  ระดับ  2 พอใช  ชวงคะแนน 60 – 69.99 
  ระดับ  1 ไมผานเกณฑ ชวงคะแนน   1 – 59.99 
 

สวนท่ี  3  แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
แผนพัฒนาตนเอง  (Individual development plan) 

ชื่อบุคลากร ....................................................................................................... 
สมรรถนะท่ีจะพัฒนา ........................................................................................ 

ตําแหนง ........................................................................ 
ระดับท่ีคาดหวัง : ระดับ  ............................................... 

เปาหมายในการพัฒนา  
1. ............................................................................................................................................................................................ 
2. ............................................................................................................................................................................................ 

ระยะเวลา กิจกรรมการ
พัฒนา 

รายละเอียดการ
พัฒนา 

ผูรับผิด 
ชอบ วันเร่ิมตน วันส้ินสุด 

ผลลัพธท่ีคาดหวัง 

     ........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
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สวนท่ี  4  :  การรับทราบผลการประเมิน 
ผูรับการประเมิน : 
 ไดรับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนา 
          การปฏิบัติราชการรายบุคคลแลว 

 
ลงชื่อ  ......................................................... 
(.................................................................) 
ตําแหนง ................................................... 
วันที่ ......................................................... 

ผูประเมิน : 
 ไดแจงผลการประเมินและผูรับการประเมินได 

            ลงนามรับทราบ 
 ไดแจงผลการประเมินเม่ือวันที.่................................. 

แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบผลการประเมิน 
           โดยมี.......................................................เปนพยาน 
                   ลงชื่อ ..................................................พยาน 
                   ตําแหนง ...................................................... 
                   วันที.่............................................................ 

 
ลงชื่อ  ......................................................... 
(.................................................................) 
ตําแหนง ................................................... 
วันที่ ......................................................... 

 
 
สวนท่ี  5  :  ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป : 
 เห็นดวยกับผลการประเมิน 

      มีความเห็นตาง ดังนี้ ........................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 

 
ลงชื่อ  ......................................................... 
(.................................................................) 
ตําแหนง ................................................... 
วันที่ ......................................................... 

ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกชั้นหนึ่ง (ถามี) : 
 เห็นดวยกับผลการประเมิน 

      มีความเห็นตาง ดังนี้ ........................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
 

 
ลงชื่อ  ......................................................... 
(.................................................................) 
ตําแหนง ................................................... 
วันที่ ......................................................... 
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1. วิธีการคํานวณ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 
 
 

 

2 



วิธีการคํานวณ 

 
ตัวอยาง : ผูชวยศาสตราจารย ก. หลักสูตรภาษาไทย  
 

1.  ภาระงานสอนเปนไปตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย                       
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
  

 มีสอน 2 วิชา ๆ ละ 3 หนวยกิต คิดเปนภาระงานสอน 6 หนวยกิต/ชั่วโมง ตอสัปดาห ตอภาคการศึกษา  
 

6 
คิดเปนรอยละ 

9 
X 100 =   66.67 

  

66.67 
คาคะแนนที่ได 

20 
=   3.33 นําคาคะแนนที่ไดไปกรอกในแบบ ป.มสด.-1 

 

2.  คุณภาพการจัดการเรียนรูเปนไปตามแผนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
  

 มีผลการดําเนินงานดังนี ้
 

เกณฑ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
1.  มีแผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยระบุกิจกรรมที่หลากหลาย ส่ือการเรียนการ
สอน มีการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนที่อิงการพัฒนาของผูเรียนที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงครายวิชา และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคทุกดาน มีเกณฑการวัดและการ
ประเมินผลที่ชัดเจน 

 

2. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษามีสวนรวมและเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  
3. มีผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนโดยนักศึกษาในระดับด ี  
4. มีการสรางส่ือ/นวัตกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรู  
5. การประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีความนาเชื่อถือ และสงผลคะแนนตามเวลาที่กําหนด  
6. มีการสรุปผลการสอนตามเกณฑของมหาวิทยาลัย ภายในเวลาที่กําหนด  
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการสอน  
 

 มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ 5 ขอ คาคะแนนที่ได คือ 5  นําคาคะแนนที่ไดไปกรอกในแบบ ป.มสด.-1 
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3.  จํานวนผลงานทางวิชาการเปนไปตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย 
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย   
  

 มีจํานวนผลงานทางวิชาการ ดังนี ้
 

เกณฑ ตัวหารตามเกณฑ ผลการดําเนินงาน 
1. แนวการสอนตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทุกรายวิชา 2 รายวิชา 2 รายวิชา 
2. เอกสารประกอบการสอนของรายวิชาที่รับผิดชอบ 2 รายวิชา 1 รายวิชา 
3. ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด
ปละ 1 รายการ  
หรืองานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรตามที่ ก.พ.อ. กําหนด ปละ 1 รายการ  
หรือบทความวิชาการปละ 2 รายการ  
หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เทียบไดกับงานวิจัยปละ 1 
รายการ 

1 รายการ/ป 
 

1 รายการ/ป 
2 รายการ/ป 
1 รายการ/ป 

- 
 

1 รายการ/ป 
1 รายการ/ป 
1 รายการ/ป 

(งานวิจัยชั้นเรียน) 
 

* หมายเหตุ : ขอ 1 และขอ 2 คิดเกณฑจากจํานวนวิชาที่สอนทั้งหมดในภาคการศกึษานั้น ๆ  
                     ขอ 3 ถามีผลงานครบตามเกณฑหรือเกินเกณฑ คิดเปนรอยละ 100 
 

2 1 1 
คิดเปนรอยละ 

2 
X 20 + 

2 
X 40 +  

1 
 X 40 =   80 

 
80 

คาคะแนนที่ได 
20 

=   4.00 นําคาคะแนนที่ไดไปกรอกในแบบ ป.มสด.-1 

 

4.  คุณภาพของผลงานทางวิชาการเปนท่ียอมรับ  
 

 มีผลการดําเนินงาน ดังนี ้
 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสารประกอบการสอน  
1. เนื้อหามีความถูกตองสมบูรณและทันสมัย สอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชา  
2. มีระบบการอางอิงเอกสารที่ถูกตองสมบูรณ  
3. มีการจัดทําเปนรูปเลมที่สมบูรณ  
4. มีการตีพิมพเผยแพร  
5. มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  
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เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
งานวิจัย  
1. มีแผนการดําเนินงานวิจัย และไดรับการอนุมัติใหดําเนินงานวิจัย  
2. มีดําเนินการตามแผนการวิจัย และมีการรายงานความกาวหนาอยางสมํ่าเสมอ  
3. มีการตีพิมพเผยแพร  
4. มีการนําไปใชประโยชน  
5. มีการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาต ิ  
บทความทางวิชาการ (คิดเปนระดับ)  
1. ไดรับการตีพิมพในหนังสือพิมพ นิตยสาร หรือวารสารทั่วไปของหนวยงานในระดับทองถิ่น  
2. ไดรับการตีพิมพในหนังสือพิมพ นิตยสาร หรือวารสารทั่วไปของหนวยงาน ในระดับชาต ิ  
3. ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการของหนวยงานในระดับชาต ิ  
4. ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการที่มี peer review ในระดับชาติหรือเผยแพรในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติที่มี proceeding และเปนวารสารวิชาการที่ที่มีชื่อปรากฏอยูใน
ฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre  (TCI) หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับชาติและมีชื่อปรากฏใน
บัญชีรายชื่อที่เผยแพร 

 

5.ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการที่มี peer review ในระดับนานาชาติ หรือเผยแพรใน
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติทีมี่ proceeding และเปนวารสารวิชาการที่ปรากฏอยูใน
ฐานขอมูลสากล เชน ฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, 
Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล 
Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอ่ืน ๆ ที่ยอมรับในศาสตรนั้น ๆ หรือวารสารวิชาการที่
ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับนานาชาติ
และมีชื่อปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร 

 

งานวิจัยในช้ันเรียน  
1. มีแผนการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียน และมีการดําเนินการตามแผน  
2. มีการรายงานความกาวหนาอยางสมํ่าเสมอ  
3. มีการจัดทํารายงานการวิจัยในชั้นเรียนที่เปนรูปเลมสมบูรณและมีคุณภาพ  
4. มีการนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงการเรียนการสอน  
5. มีการเผยแพรผลงานวิจัยแกหนวยงานภายในหรือภายนอก  
 

* หมายเหตุ : พิจารณาจากคุณภาพของผลงานทางวิชาการทีมี่ผลการดําเนินงานสูงสุด 
 

 ทั้งนี้ บทความทางวิชาการ มีผลการดําเนินงานสูงสุด  
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       คาคะแนนที่ได คือ 5  นําคาคะแนนที่ไดไปกรอกในแบบ ป.มสด.-1 
 
5.  ปริมาณงานท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานดานวิชาการ 
  

รายการ จํานวนภาระงาน 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 24 
2. อาจารยทีป่รึกษา 6 

รวม 30 
   

 คาคะแนนที่ได คือ 5  นําคาคะแนนที่ไดไปกรอกในแบบ ป.มสด.-1 
 
6.  ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานสนับสนุนดานวิชาการ  

 

มีผลการดําเนินงาน ดังนี ้
 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
1. มีแผนการดําเนินงาน  
2. มีการดําเนินงานตามแผน  
3. มีการสรุปประเมินผลการดําเนินงาน  
4. มีการนําผลมาปรับปรุงการดําเนินงาน  
5. มีผลงานระดับด ี  
อาจารยท่ีปรึกษา  
1. มีแผนการดําเนินงาน  
2. มีการดําเนินงานตามแผน  
3. มีการสรุปประเมินผลการดําเนินงาน  
4. มีการนําผลมาปรับปรุงการดําเนินงาน  
5. มีผลงานระดับด ี  
 

* หมายเหตุ : พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงานสนับสนุนดานวิชาการที่มีผลการดําเนินงานสูงสุด 
 

 ทั้งนี้ ทั้งงานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานอาจารยที่ปรึกษามีผลการดําเนินงานสูงเทากัน  
 คาคะแนนที่ได คือ 5  นําคาคะแนนที่ไดไปกรอกในแบบ ป.มสด.-1 
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วิธีการกรอกแบบประเมิน 

 

แบบขอตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
(องคประกอบท่ี 1) 

 
 

(1) 
กิจกรรม / โครงการ / งาน 

(2) 
ตัวช้ีวัด / เกณฑการประเมิน 

(3)          
คาคะแนน

ท่ีได 

(4) 
นํ้าหนัก 

(ความสําคัญ/
ความยากงาย

ของงาน) 

(5)           
คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

(3)x (4) 
100 

1. ภาระงานสอนเปนไปตามมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

3.33 20 0.67 
(3.33x20/100) 

1. งานสอน 

2. คุณภาพการจัดการเรียนรูเปนไปตามแผนการสอน
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

5 10 0.50 
(5x10/100) 

3. จํานวนผลงานทางวิชาการเปนไปตามมาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย 

4 30 1.20 
(4 x30/100) 

2. งานท่ีปรากฏเปนผลงานทางวิชาการ 

4. คุณภาพของผลงานทางวิชาการเปนท่ียอมรับ 5 10 0.50 
(5x10/100) 

5. ปริมาณงานท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานดานวิชาการ 5 20 1.00 
(5x20/100) 

3. งานท่ีสนับสนุนการปฏิบัติ งานดาน
วิชาการ  

6. ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานสนับสนุนดาน
วิชาการ 

5 10 0.50 
(5x10/100) 

7. ปริมาณงานท่ีไดรับมอบหมายจากคณะ/
มหาวิทยาลัย 

   4. งานอื่น ๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
(ในกรณีงานสอนไมครบตามเกณฑ
ภาระงานหรือไมมีงานท่ีสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดานวิชาการ) 

8. ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย
จากคณะ/มหาวิทยาลัย 

   

(6) ผลรวม 100 4.37 
                   (7) สรุปคะแนนสวนผลสัมฤทธิ์ของงาน   =   ผลรวมของคาคะแนนถวงน้ําหนัก 0.87 

 จํานวนระดับคาเปาหมาย (4.37/5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําคะแนนไปกรอกใน
แบบสรุป (ป.มสด.3)     

องคประกอบที่  1 

แบบ ป.มสด.-1 
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แบบขอตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
(องคประกอบท่ี 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) การประเมิน 
หลักเกณฑการประเมิน จํานวน 

สมรรถนะ คูณดวย คะแนน 

จํานวนสมรรถนะหลัก/สมรรถนะเฉพาะ ที่มีระดับสมรรถนะ 
ที่แสดงออก สูงกวาหรือเทากับ ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง x 3 คะแนน 

7 3 21 

จํานวนสมรรถนะหลัก/สมรรถนะเฉพาะ ที่มีระดับสมรรถนะ 
ที่แสดงออก ตํ่ากวา ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 1 ระดับ  x 2  คะแนน 

2 2 4 

จํานวนสมรรถนะหลัก/สมรรถนะเฉพาะ ที่มีระดับสมรรถนะ 
ที่แสดงออก ตํ่ากวา ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 2 ระดับ  x 1  คะแนน 

1 1 1 

จํานวนสมรรถนะหลัก/สมรรถนะเฉพาะ ที่มีระดับสมรรถนะ 
ที่แสดงออก ตํ่ากวา ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 3 ระดับ  x 0  คะแนน 

- 0 0 

(6)  ผลรวมคะแนน 26 
(7) สรุปคะแนนสวนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) = ผลรวมคะแนนใน (6) 0.87 

 จํานวนสมรรถนะที่ใชในการประเมิน x  3 คะแนน   26 /(10 x 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ป.มสด.-2 

ก. สมรรถนะหลัก 
(1) ระดับ 

สมรรถนะที่
คาดหวัง 

(2) ระดับ 
สมรรถนะที่
แสดงออก 

1. การส่ังสมความเช่ียวชาญในอาชีพ 5 5 
2. ความสามารถในการส่ือสาร 5 5 
3. ความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5 4 

4. การพัฒนาตนเอง 5 5 
5. จรรยาบรรณวิชาชีพ 5 5 
6. บุคลิกภาพ 5 5 
7. ความรวมแรงรวมใจ 5 3 
 

ข. สมรรถนะเฉพาะ 
ตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

(3) ระดับ 
สมรรถนะที่

คาดหวัง 

(4) ระดับ 
สมรรถนะที่
แสดงออก 

1. ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน 

5 5 

2. ความสามารถดานงานวิจัย 5 4 
3. การใหคําปรึกษา 5 5 
 

นําคะแนนไปกรอกใน
แบบสรุป (ป.มสด.3)     

องคประกอบที่  2 
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แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
 

สวนท่ี  1  ขอมูลผูรับการประเมิน 
รอบการประเมิน   รอบที่  1 1  ตุลาคม  ....................  ถึง  31  มีนาคม  .................. 
    รอบที่  2           1  เมษายน .....................  ถึง  30  กันยายน  ............... 
ช่ือผูรับการประเมิน  ………………………….…..………………………………………………………………………………..……. 
ตําแหนง ........................................................................ประเภทตําแหนง................................................................................ 
ระดับตําแหนง.................................................................สังกัด  .............................................................................................. 
ช่ือผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน  ..........................................................................  ตําแหนง............................................................ 
 

สวนท่ี  2  การสรุปผลการประเมิน 

องคประกอบการประเมิน 
คะแนน 

(ก) 

นํ้าหนัก 

(ข) 

รวมคะแนน 

(ก) x (ข) 

องคประกอบที่  1 : ผลสัมฤทธิ์ของงาน 0.87 70 60.9 

องคประกอบที่  2 : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  0.87 30 26 

 รวม 100% 86.9 

 
  สัดสวนของ  น้ําหนัก (ข)   ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ พ.ศ. 2554 

 องคประกอบที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงานฯ  ใหเปนไปตามที่หนวยงานกําหนด โดยใหสัดสวนฯ ไมนอยกวารอยละ 70 
 องคประกอบที่  2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  ใหสัดสวนฯ ไมเกินรอยละ 30 

 

 ระดับผลการประเมิน 
      ระดับ  5   ดีเดน  ชวงคะแนน 95 – 100 
   ระดับ  4 ดีมาก  ชวงคะแนน 85 – 94.99 
    ระดับ  3 ดี  ชวงคะแนน 70 – 84.99 
       ระดับ  2 พอใช  ชวงคะแนน 60 – 69.99 
      ระดับ  1 ตองปรับปรุง ชวงคะแนน   1 – 59.99 

 
 
 

แบบ ป.มสด.-3 



การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
องคประกอบที่  1 : ผลสัมฤทธิ์ของงาน (รอยละ 70) 

คาคะแนนที่ได ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน 
1 2 3 4 5 

1. ภาระงานสอนเปนไป
ตามมาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผูดํารง
ตําแหนงอาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย 

- มีภาระงานสอนไมนอยกวา 9 หนวยกิต/ช่ัวโมง ตอสัปดาห ตอภาคการศึกษา สําหรับอาจารย 
ผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย และ 6 หนวยกิต/ช่ัวโมง ตอสัปดาห ตอภาค
การศึกษา สําหรับศาสตราจารย และผูบริหาร  (การนับภาระงานสอนใหนับไดท้ังภาระงาน
สอนนักศึกษาภาคปกติเต็มเวลา และภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติเต็มเวลา นอกเวลา
ราชการ) 
-  ภาระงานสอนตองไมนอยกวาปการศึกษาละ 2 รายวิชา ๆ ละ 3 หนวยกิตตอช่ัวโมง  
- กรณีท่ีเปนการสอนแบบบูรณาการท่ีมีผูสอนรวมกันหลายคน ใหใชจํานวนหนวยกิตตอ
ช่ัวโมงหารดวยจํานวนผูสอน 
- กรณีท่ีรายวิชาใดมีผูเรียนเปนจํานวนมาก ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนกําหนด
ผูสอนและตอนเรียนเพิ่มได 
 
การคํานวณคารอยละ 

จํานวนภาระงานสอน X 100 
เกณฑภาระงานสอนตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ            

ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผศ. รศ. และ ศ. 
 

การคํานวณคาคะแนน 
คารอยละท่ีได 

20  

รอยละ 20 รอยละ 40 รอยละ 60 รอยละ 80 รอยละ 100 



คาคะแนนที่ได ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน 
1 2 3 4 5 

2. คุณภาพการจัดการ
เรียนรูเปนไปตามแผนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

1. มีแผนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยระบุกิจกรรมท่ีหลากหลาย สือ่การเรียนการสอน 
มีการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีอิงการพัฒนาของผูเรียนท่ีสอดคลองกับ
วัตถุประสงครายวิชา และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคทุกดาน มีเกณฑการวัดและการ
ประเมินผลท่ีชัดเจน 
2. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีใหนักศึกษามีสวนรวมและเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 
3. มีผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนโดยนักศึกษาในระดับดี 
4. มีการสรางสื่อ/นวัตกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรู 
5. การประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีความนาเช่ือถือ และสงผลคะแนนตามเวลาท่ีกําหนด 
6. มีการสรุปผลการสอนตามเกณฑของมหาวิทยาลัย ภายในเวลาท่ีกําหนด 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการสอน 

ดําเนินการ
ได 1 ขอ 

ดําเนินการ
ได 2 ขอ 

ดําเนินการ
ได 3 ขอ 

ดําเนินการ
ได 4 ขอ 

ดําเนินการ 
ได 5 ขอ 
ข้ึนไป 

3. จํานวนผลงานทาง
วิชาการเปนไปตาม
มาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผูดํารง
ตําแหนงอาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย 

อาจารย 
(1)  แนวการสอนตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ทุกรายวิชาท่ีสอน 
(2)  เอกสารประกอบการสอนของรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
(3)  งานวิจัยในช้ันเรียน ปละ 1 รายการ หรือบทความทางวิชาการปละ 1 รายการ หรือผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะอื่นท่ีเทียบไดกับงานวิจัยในช้ันเรียน ปละ 1 รายการ 
ผูชวยศาสตราจารย 
(1) แนวการสอนตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ทุกรายวิชาท่ีสอน 
(2) เอกสารประกอบการสอนของรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
(3) ตําราหรือหนังสือท่ีไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนดปละ 1 รายการ หรือ
งานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด ปละ 1 รายการ หรือบทความวิชาการปละ 2 
รายการ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นท่ีเทียบไดกับงานวิจัยปละ 1 รายการ 
รองศาสตราจารย 
(1) แนวการสอนตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ทุกรายวิชาท่ีสอน 

รอยละ 20 รอยละ 40 รอยละ 60 รอยละ 80 รอยละ 100 



คาคะแนนที่ได ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน 
1 2 3 4 5 

(2) เอกสารประกอบการสอนของรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
(3) งานวิจัยไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนดปละ 2 รายการ หรือตํารา หรือ
หนังสือท่ีไดรับการเผยแพรตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด ปละ 2 รายการ หรือผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่นท่ีเทียบไดกับงานวิจัยปละ ปละ 2 รายการ หรือบทความวิชาการปละ 3 รายการ 
ศาสตราจารย 
(1) แนวการสอนตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ทุกรายวิชาท่ีสอน 
(2) ตําราหรือหนังสือท่ีไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด ปละ 2 รายการ 
(3) งานวิจัยไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด ปละ 1 รายการ 
หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นท่ีเทียบไดกับงานวิจัยปละ 1 รายการ 
การคํานวณคารอยละ 

จํานวนรายการตามขอ (1)  จํานวนรายการตามขอ (2) จํานวนรายการตามขอ (3) 
จํานวนรายวิชาที่สอน 

X 20 + 
จํานวนรายวิชาที่สอน 

X 40 + 
จํานวนตามเกณฑที่กําหนด 

X 40 

การคํานวณคาคะแนน 
คารอยละท่ีได 

20 
 

4. คุณภาพของผลงานทาง
วิชาการเปนท่ียอมรับ 

ตํารา/เอกสารประกอบการสอน 
1. เนื้อหามีความถูกตองสมบูรณและทันสมัย สอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชา  
2. มีระบบการอางอิงเอกสารท่ีถูกตองสมบูรณ 
3. มีการจัดทําเปนรูปเลมท่ีสมบูรณ 
4. มีการตีพิมพเผยแพร 
5. มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

ดําเนินการ
ได 1 ขอ 

ดําเนินการ
ได 2 ขอ 

ดําเนินการ
ได 3 ขอ 

ดําเนินการ
ได 4 ขอ 

ดําเนินการ 
ได 5 ขอ 



คาคะแนนที่ได ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน 
1 2 3 4 5 

งานวิจัยในช้ันเรียน 
1. มีแผนการดําเนินงานวิจัยในช้ันเรียน และมีการดําเนินการตามแผน  
2. มีการรายงานความกาวหนาอยางสมํ่าเสมอ  
3. มีการจัดทํารายงานการวิจัยในช้ันเรียนท่ีเปนรูปเลมสมบูรณและมีคุณภาพ  
4. มีการนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงการเรียนการสอน  
5. มีการเผยแพรผลงานวิจัยแกหนวยงานภายในหรือภายนอก 
งานวิจัย 
1. มีแผนการดําเนินงานวิจัย และไดรับการอนุมัติใหดําเนินงานวิจัย  
2. มีดําเนินการตามแผนการวิจัย และมีการรายงานความกาวหนาอยางสมํ่าเสมอ 
3. มีการตีพิมพเผยแพร 
4. มีการนําไปใชประโยชน 
5. มีการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ 
บทความทางวิชาการ (คิดเปนระดับ) 
1. ไดรับการตีพิมพในหนังสือพิมพ นิตยสาร หรือวารสารท่ัวไปของหนวยงานในระดับ
ทองถิ่น 
2. ไดรับการตีพิมพในหนังสือพิมพ นิตยสาร หรือวารสารท่ัวไปของหนวยงาน ใน
ระดับชาติ 
3. ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการของหนวยงานในระดับชาติ 
4. ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีม ีpeer review ในระดับชาติหรือเผยแพรในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติท่ีม ีproceeding และเปนวารสารวิชาการท่ีท่ีมีช่ือปรากฏอยูใน
ฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre  (TCI) หรือวารสารวิชาการท่ียอมรับ
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับชาติและมีช่ือ
ปรากฏในบัญชีรายช่ือท่ีเผยแพร 



คาคะแนนที่ได ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน 
1 2 3 4 5 

5.ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีม ีpeer review ในระดับนานาชาติ หรือเผยแพรใน
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติท่ีม ีproceeding และเปนวารสารวิชาการท่ีปรากฏอยู
ในฐานขอมูลสากล เชน ฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, 
Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus 
หรือในฐานขอมูลสากลอื่น ๆ ท่ียอมรับในศาสตรนั้น ๆ หรือวารสารวิชาการท่ียอมรับโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับนานาชาติและมีช่ือ
ปรากฏอยูในบัญชีรายช่ือท่ีเผยแพร 

5. ปริมาณงานท่ีสนับสนุน
การปฏิบัติงานดาน
วิชาการ 

ไดแก คณะกรรมการบริหารหลักสูตร งานอาจารยท่ีปรึกษา งานฝกประสบการณวิชาชีพ งาน
กิจการนักศึกษา งานกรรมการวิชาการ ท่ีปรึกษา และงานอื่น ๆ ท่ีคณะมอบหมาย คิดเปน
จํานวนภาระงาน 

5 ภาระงาน/
สัปดาห 

10 ภาระงาน/
สัปดาห 

15 ภาระงาน/
สัปดาห 

20 ภาระงาน/
สัปดาห 

25 ภาระงาน/
สัปดาห 

6. ผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงานสนับสนุนดาน
วิชาการ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/งานอาจารยที่ปรึกษา/งานฝกประสบการณวิชาชีพ/งานกิจการ
นักศึกษา 
1. มีแผนการดําเนินงาน 
2. มีการดําเนินงานตามแผน 
3. มีการสรุปประเมินผลการดําเนินงาน 
4. มีการนําผลมาปรับปรุงการดําเนินงาน 
5. มีผลงานระดับดี 
งานกรรมการวิชาการ/ที่ปรึกษา/งานอ่ืน ๆ ที่คณะมอบหมาย 
1. เปนกิจกรรมท่ีสามารถในพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการของตน 
2. สรางช่ือเสียงใหกับมหาวิทยาลัย 
3. มีผลงานเชิงประจักษ และเปนท่ียอมรับ 
4. มีการนําผลมาพัฒนามหาวิทยาลัย 
5. ไมกอใหเกิดผลกระทบกับงานประจํา 

ดําเนินการ
ได 1 ขอ 

ดําเนินการ
ได 2 ขอ 

ดําเนินการ
ได 3 ขอ 

ดําเนินการ
ได 4 ขอ 

ดําเนินการ 
ได 5 ขอ 



คาคะแนนที่ได ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน 
1 2 3 4 5 

7. ปริมาณงานท่ีไดรับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

ไดแก งานบริการวิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานดานประกันคุณภาพการศึกษา 
และงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย คิดเปนจํานวนภาระงาน/สัปดาห 

5 ภาระงาน/
สัปดาห 

10 ภาระงาน/
สัปดาห 

15 ภาระงาน/
สัปดาห 

20 ภาระงาน/
สัปดาห 

25 ภาระงาน/
สัปดาห 

8. ผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงานท่ีไดรับ
มอบหมายจาก 
มหาวิทยาลัย 

งานบริการวิชาการ/งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม/งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
1. มีแผนการดําเนินงาน 
2. มีการดําเนินงานตามแผน 
3. มีการสรุปประเมินผลการดําเนินงาน 
4. มีการนําผลมาปรับปรุงการดําเนินงาน 
5. มีผลการดําเนินงานในระดับดี 
งานดานการประกันคุณภาพ 
- ผูดําเนินการ/กํากับตัวช้ีวัด 
1. มีการวางระบบคุณภาพ 
2. มีการกํากับติดตามงาน 
3. มีการสรุปประเมินผลการดําเนินงาน 
4. มีการจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพ 
5. มีผลการดําเนินงานในระดับดี 
- ผูตรวจประเมิน 
1. มีการวางแผนการประเมิน 
2. สามารถประเมินไดชัดเจน 
3. มีขอเสนอแนะเชิงสรางสรรค 
4. สามารถดําเนินการตามกําหนด 
5. สามารถ KM งานประกันคุณภาพได 

ดําเนินการ
ได 1 ขอ 

ดําเนินการ
ได 2 ขอ 

ดําเนินการ
ได 3 ขอ 

ดําเนินการ
ได 4 ขอ 

ดําเนินการ 
ได 5 ขอ 

 



เกณฑภาระงาน 
ภาระงาน เกณฑภาระงาน หมายเหตุ 

รองคณบดี 
รองผูอํานวยการศูนย/สํานัก/สถาบัน 

28 ภาระงาน/สัปดาห  

ประธานหลักสูตร 26 ภาระงาน/สัปดาห  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 16 ภาระงาน/สัปดาห  
หัวหนากลุมวิชา 12 ภาระงาน/สัปดาห  
อาจารยท่ีปรึกษานักศึกษาประจําหลักสูตร 6 ภาระงาน/สัปดาห ตองระบุช่ัวโมงปฏิบัติงาน 
อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยของนักศึกษา จํานวนงานวิจัย 1 เรื่อง : 2 ภาระงาน/สัปดาห คิดไมเกิน 12 ภาระงาน/สัปดาห 
อาจารยท่ีปรึกษาประจําคณะ 4 ภาระงาน/สัปดาห  
การฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวนนักศึกษา 5 คน : 1 ภาระงาน/สัปดาห คิดไมเกิน 12 ภาระงาน/สัปดาห 
อาจารยท่ีปรึกษากิจกรรมชมรม และ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

2 ภาระงาน/สัปดาห ตองมีคําสัง่แตงต้ังในระดับคณะ 

วิทยากร/ท่ีปรึกษา/กรรมการในงานเชิง
วิชาการ ใหกับหนวยงานภายนอก 

4 ภาระงาน/สัปดาห  

คณะกรรมการตาง ๆ  - 6 ภาระงาน/สัปดาห 
- 4 ภาระงาน/สัปดาห 

ตองมีคําสั่งแตงต้ังในระดับชาติ/มหาวิทยาลัย 
ตองมีคําสั่งแตงต้ังในระดับคณะ 

บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ 3 ภาระงาน/สัปดาห ตองมีคําสั่งแตงต้ัง 
 
 
 
 
 



องคประกอบที่  2 : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (รอยละ 30)  
 

ระดับ สมรรถนะ 
1 2 3 4 5 

สมรรถนะหลัก      
1. การสั่งสมความเช่ียวชาญใน
อาชีพ 

แสดงความสนใจและติดตาม
ความรูใหม ๆ ในสาขาอาชีพ
ของตน/ที่เก่ียวของ 
- กระตือรือรนในการศึกษาหา
ความรู สนใจเทคโนโลยีและ
องคความรูใหม ๆ ในสาขา
อาชีพของตน 
- หม่ันทดลองวิธีการทํางาน
แบบใหม เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพและความรู
ความสามารถของตนใหดี
ยิ่งข้ึน 
- ติดตามเทคโนโลยีองค
ความรูใหม ๆ อยูเสมอดวย
การสืบคนขอมูลจากแหลงตาง 
ๆ ท่ีจะเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงาน 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 
และมีความรูในวิชาการ และ
เทคโนโลยีใหม ๆ ในสาขา
อาชีพของตน 
- รอบรูเทาทันเทคโนโลยีหรือ
องคความรูใหม ๆ ในสาขา
อาชีพของตนและท่ีเกี่ยวของ
หรืออาจมีผลกระทบตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีของตน 
- ติดตามแนวโนมวิทยาการท่ี
ทันสมัย และเทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวของกับงานอยางตอเนื่อง 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และ
สามารถนําความรู วิทยาการ 
หรือเทคโนโลยีใหม ๆ ที่ได
ศึกษามาปรับใชกับการทํางาน 
- เขาใจประเด็นหลัก ๆ 
นัยสําคัญ และผลกระทบของ
วิทยาการตาง ๆ อยางลึกซึ้ง 
- สามารถนําวิชาการ ความรู 
หรือเทคโนโลยีใหม ๆ มา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ได 
- สั่งสมความรูใหม ๆ อยูเสมอ
และเล็งเห็นประโยชน 
ความสําคัญขององคความรู 
เทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีจะสงผล
กระทบตองานของตนใน
อนาคต 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
ศึกษาพัฒนาตนเองใหมีความรู 
และความเช่ียวชาญในงานมาก
ข้ึนทั้งในเชิงลึก และเชิงกวาง
อยางตอเนื่อง 
- มีความเช่ียวชาญในเรื่องท่ี
เกี่ยวกับงานหลายดาน (สห
วิทยาการ) และสามารถนํา
ความรูไปปรับใชใหปฏิบัติได
อยางกวางขวางครอบคลุม 
- สามารถนําความรูเชิงบูรณา
การของตนไปใชในการสราง
วิสัยทัศน เพื่อการปฏิบัติงาน
ในอนาคต 
- ขวนขวายหาความรูท่ี
เกี่ยวของกับงานท้ังเชิงลึกและ
เชิงกวางอยางตอเนื่อง 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
สนับสนุนการทํางานของคนใน
องคกรที่เนนความเช่ียวชาญใน
วิทยาการดานตาง ๆ  
- สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศ
แหงการพัฒนาความเช่ียวชาญ
ในองคกร ดานการจัดสรร
ทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณท่ี
เอื้อตอการพัฒนา 
- ใหการสนับสนุน ชมเชย เม่ือ 
มีผูแสดงถึงความต้ังใจท่ีจะ
พัฒนาความเช่ียวชาญในงาน 
- มีวิสัยทัศนในการเล็งเห็น
ประโยชนของเทคโนโลยี องค
ความรูหรือวิทยาการใหม ๆ  ตอ
การปฏิบัติงานในอนาคต และ
สนับสนุนสงเสริมใหมีการ
นํามาประยุกตใชในหนวยงาน
อยางตอเนื่อง 



ระดับ สมรรถนะ 
1 2 3 4 5 

2. ความสามารถในการสื่อสาร สามารถใหขอมูลท่ีถูกตอง
ชัดเจนในเรื่องท่ีรับผิดชอบแก
ผูอื่นได 

สามารถสื่อสารและเตรียม 
ขอมูลไดตามกรอบและ        
แนวทางท่ีถูกกําหนดไวแลวได
และสามารถตอบขอซักถามได
อยางมีเหตุผล 

สามารถโนมนาว จูงใจ และ
กระตุนใหผูฟงมีความคิดเห็น 
และปฏิบัติตาม 

สามารถใหและแลกเปลี่ยน
ขอมูลตลอดจนการแสดง
ความคิดเห็นไดอยางชัดเจน
เหมาะสม 

สามารถใหคําแนะนําและเปน
ตัวแทนในการสื่อสารใหมี
ประสิทธิภาพ และสัมฤทธิผล 

3. ความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สามารถใช MS Office ไดบาง
บางโปรแกรม 

สามารถใช MS Office และ
สามารถสืบคนขอมูลทาง
วิชาการบน Internet ไดบาง 

สามารถใช MS Office และ
สามารถสืบคนขอมูลทาง
วิชาการบน Internet ไดเปน
อยางดี 

สามารถใช MS Office และ
สามารถสืบคนขอมูลทาง
วิชาการบน Internet ไดเปน
อยางดี และสามารถเผยแพร
ขอมูลผาน Internet ได 

สามารถใช MS Office และ
สามารถสืบคนขอมูลทาง
วิชาการบน Internet ไดเปน
อยางดี สามารถเผยแพรขอมูล
ผาน Internet ได และสรางสื่อ
การเรียนการสอนผาน Internet 
ได 

4. การพัฒนาตนเอง ขาดความสนใจท่ีจะพัฒนา
ศักยภาพของตนเองหรือการ
เรียนรูสิ่งใหม ๆ  

สนใจท่ีจะพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองหรือการเรียนรูสิ่งใหม 
ๆ อยูบาง 

สนใจท่ีจะพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองหรือการเรียนรูสิ่งใหม  
ๆ และมีความพยายามในการ
ประยุกตใชความรูกับงานท่ี
ปฏิบัติอยู 

 สนใจท่ีจะพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองอยูเสมอ โดยการ
สั่งสมความรูใหม ๆ และนํา
ความรูนั้นมาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอยูเสมอ รวมถึงมี
ความต้ังใจในการทํางานอยาง
มีเปาหมาย 

 สนใจท่ีจะพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอยูตลอดเวลา โดยการสั่ง
สมความรูใหม ๆ และนําความรู
นั้นมาพัฒนาการปฏิบัติงานอยู
เสมอ มีความต้ังใจในการทํางาน
อยางมีเปาหมาย เปนแบบอยาง
ท่ีดี และชักชวน/กระตุนใหผูอื่น
มีสวนรวม 

5. จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความเขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของจรรยาบรรณ
บุคลากร โดยประพฤติปฏิบัติ

ละเวนการประพฤติมิชอบ 
การนําผลงานผูอืน่มาเปนของ
ตน ใชความรูความสามารถ

พัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู
ความสามารถและทักษะการ
ทํางาน ตลอดจนจริยธรรมใน

ใหเกียรติผูบังคับบัญชา 
ผูใตบังคับบัญชา เพื่อน
รวมงาน นักศึกษา และ

เปนแบบอยางแกผูรวมงาน
ไดรับความช่ืนชม เช่ือถือ 
ศรัทธาและยกยอง กระตุน



ระดับ สมรรถนะ 
1 2 3 4 5 

และแสดงออกอยางเหมาะสม
กับบทบาทฐานะท้ังกาย วาจา 
ใจ ดวยความซื่อสัตย สุจริต 
เสมอภาคและปราศจากอคติ 

ปฏิบัติงานใหเกิด
ประสิทธิภาพ ดวยความขยัน 
รอบคอบ รวดเร็ว ถูกตอง สม
เหตุผล ตรงตอเวลา มีความ
รับผิดชอบ ความมีมารยาท 
ความเคารพนับถือตามอาวุโส 
การเคารพกฎหมาย ดูแลรักษา
และใชทรัพยสินโดยคํานึงถึง
ประโยชนของราชการเปน
สําคัญ 

วิชาชีพ เพื่อใหการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

ผูรับบริการ ชวยเหลือเกื้อกูล
ในทางท่ีชอบ ยอมรับฟงความ
คิดเห็น รวมพัฒนางาน สราง
ความสามัคคีเพื่อประโยชน
สวนรวม 

และชักจูงใจใหผูอื่น
ปฏิบัติงานและปฏิบัติหนาท่ี
ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
รวมกันได มีความต้ังใจ 
จริงใจ และมีความรับผิดชอบ
สูงตอการประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ 

6. บุคลิกภาพ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
บุคลิกภาพที่ดี 
- รูและเขาใจความสําคัญของ
บุคลิกภาพท่ีดีตองานของตน 

มีบุคลิกภาพพื้นฐาน 
- สามารถประยุกตความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
ท่ีดีใหเหมาะสมกับลักษณะ
งานของตน 
การแตงกาย 
- แตงกายสะอาด สุภาพ ดู
นาเช่ือถือ 
- ความสะอาดของรางกาย ท้ัง
ผม ใบหนา เล็บมือ เล็บเทา 
กลิ่นดี เสื้อผาสะอาด รองเทา
สะอาด อยูในสภาพใชงานได 
- ความสะอาดของเสื้อผา 

การปฏิบัติตนตอผูอ่ืน 
- รูจักกาลเทศะท้ังในเรื่องของ
การวางตัว คําพูด และการ
แสดงออก 
- สามารถสรางสัมพันธภาพท่ี
ดีกับเพื่อนรวมงานและผูอื่น 

การวางตัวในที่สาธารณะให
เหมาะสมกับสถานภาพ 
- สามารถนํามารยาทไทยและ
สากล มาปฏิบัติไดอยาง
กลมกลืนเหมาะสมตาม
สถานการณ 

การเปนแบบอยางที่ดีในดาน
บุคลิกภาพ 
- เปนท่ียอมรับขององคกร
หรือหนวยงานเปนอยางนอย 
- สามารถสงเสริมแนะนําให
ผูอื่นพัฒนาบุคลิกภาพใหดีข้ึน 
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เครื่องแตงกาย และ
เครื่องประดับ อยูในสภาพ
พรอมใชงาน ความเหมาะสม
ของสีสัน ขนาดกะทัดรัดไม
รบกวนการทํางาน และ
ผูรับบริการ 
กริยา วาจา ทักษะการส่ือสาร 
- ยิ้มแยมแจมใสและทักทาย
เพื่อนรวมงาน และผูมาติดตอ 
- การใชน้ําเสียงท่ีเปนมิตรใน
การสื่อสาร 
การแสดงออกทางอารมณ 
- แสดงออกทางสีหนา ทาทาง 
และอารมณท่ีเหมาะสมเม่ือมี
การถกเถียงโตแยงกับผูอื่น 
- รับฟง และแสดงออกทางสี
หนา ทาทาง และอารมณอยาง
เหมาะสมเม่ือโดนตอวาหรือ
โดนตําหนิ 
- มีวิธีการแกไขสถานการณ
ดวยความละมุนละมอม 
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7. ความรวมแรงรวมใจ ทําหนาที่ของตนในทีมให
สําเร็จ 
- ทํางานในสวนท่ีตนไดรับ
มอบหมายไดสําเร็จ 
สนับสนุนการตัดสินใจใน
กลุม 
- รายงานใหสมาชิกทราบ
ความคืบหนาของการ
ดําเนินงานในกลุมหรือขอมูล
อื่น ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการ
ทํางานอยางตอเนื่อง 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 
และใหความรวมมือในการ
ทํางานกับเพื่อนรวมงาน 
- สรางความสัมพันธ เขากับ
ผูอื่นในกลุมไดดี 
- เอื้อเฟอเผื่อแผใหความ
รวมมือกับผูอื่นในทีมดวยดี 
- กลาวถึงเพื่อนรวมงานในเชิง
สรางสรรค 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 
และประสานความรวมมือของ
สมาชิกในทีม 
- รับฟงความเห็นของสมาชิก
ในทีม เต็มใจเรียนรูจากผูอื่น 
รวมถึงผูใตบังคับบัญชาและ
ผูรวมงาน 
- ประมวลความคิดเห็นตาง ๆ 
มาใชประกอบการตัดสินใจ
หรือวางแผนรวมกันในทีม 
- ประสานและสงเสริม
สัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อ
สนับสนุนการทํางานรวมกัน
ใหมีประสิทธภิาพยิ่งข้ึน 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
ประสานความรวมมือของ
สมาชิกในทีม 
- กลาวช่ืนชมใหกําลังใจเพื่อน
รวมงานไดอยางจริงใจ 
- แสดงน้ําใจในเหตุวิกฤติ ให
ความชวยเหลือแกเพื่อน
รวมงานท่ีมีเหตุจําเปนโดยไม
ตองใหรองขอ 
- รักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อน
รวมงานเพื่อชวยเหลือกันใน
วาระตาง ๆ ใหงานสําเร็จลุลวง
เปนประโยชนตอสวนรวม 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ
สามารถนําทีมใหปฏิบัติภารกิจ
ใหไดผลสําเร็จ 
- สงเสริมความสามัคคีเปนน้ํา
หนึ่งใจเดียวกันในทีม โดยไม
คํานึงถึงความชอบหรือไมชอบ
สวนตน 
- ชวยประสานรอยราว หรือ
คลี่คลายแกไขขอขัดแยงท่ี
เกิดข้ึนในทีม 
- ประสานสัมพันธ สงเสริม
ขวัญกําลังใจของทีม เพื่อรวม
พลังกันในการปฏิบัติภารกิจ
ใหญนอยตาง ๆ ใหบรรลุผล 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ 

     

1. ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน 

มีความรูความเขาใจในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  
- มีความรูความเขาใจ

เปาหมายของการจัด
การศึกษาและหลักสูตร

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 
และมีทักษะในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ  
- สามารถจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 
และวิเคราะห สังเคราะห และ
สรางสรรคเพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน  
- มีการประเมินการจัดการ

เรียนการสอนของตนเอง 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 
และมีความชํานาญในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
- จัดการเรียนการสอนตาม

กระบวนการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียน เปนสําคัญไดอยางมี

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 
และมีความเช่ียวชาญในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
- เปนผูท่ีมีประสบ

ความสําเร็จและมีความ
เช่ียวชาญในการจัดการ
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การศึกษาอุดมศึกษา 
- สามารถจัดทําแนวการ

สอน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ และหลักการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  

- วิเคราะหศักยภาพของ
ผูเรียนเปนรายบุคคลหรือ
ราย และ นําผลการ
วิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้
มาปรับปรุงแผนการสอน
ในแตละรายวิชาและแตละ
ภาคการศึกษาใหมีความ
เหมาะสมยิ่งข้ึน  

เปนสําคัญ เพื่อลดการ
ถายทอดความรู เพิ่มการ
ปฏิบัติจริง และใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ผูเรียน 

- สามารถใชเทคโนโลยีใน
การพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองและผูเรียน 

และมีการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารยโดยนักศึกษา เพื่อ
วัดความพึงพอใจของ
ผูเรียนท่ีมีตอการจัดการ
เรียนการสอน 

- ผลการประเมินท่ีไดมา
ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนในภาคเรียนตอไป 

- ผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ
และการเรียนรูของผูเรียน 
เพื่อนําผลการวิจัยไปใชใน
การพัฒนาผูเรียน 

ประสิทธิภาพ 
- สามารถแลกเปลี่ยน

ความรู และแนะนําผูอื่น
เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญได 

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญของหนวยงาน 

- สามารถเปนตัวแทนของ
หนวยงานในถายทอดองค
ความรู เกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญได ใหแก
บุคคลภายนอกได 

2. ความสามารถดานงานวิจัย มีความรูพื้นฐานเก่ียวกับการ
ทําวิจัย  
- มีความรูความเขาใจใน

ระเบียบวิธีวิจัย สถิติวิจัย 
และการอางอิง
บรรณานุกรม 

- สามารถหาขอมูลท่ัวไปใน

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 
และพัฒนาทักษะในการทํา
วิจัยอยางตอเนื่อง 
- สามารถแกปญหาใน

งานวิจัยได 
- สามารถผลิตงานวิจัยได

อยางตอเนื่อง 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 
และมีการบูรณาการงานวิจัย
กับการจัดการเรียนการสอน
หรือพันธกิจดานอ่ืน ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 
- บูรณาการงานวิจัยกับการ

จัดการเรียนการสอนหรือ

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 
และมีความชํานาญในการ
ทํางานวิจัย 
- มีความชํานาญในระเบียบ

วิธีวิจัย 
- สามารถพัฒนางานวิจัย

ใหม ๆ  
- มีความสามารถเปนท่ี

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 
และมีความเช่ียวชาญในการ
ทํางานวิจัย 
- สามารถถายทอดความรู

ดานการวิจัยใหกับผูอื่นได 
- สามารถแนะนํา แกปญหา

เกี่ยวกับการวิจัยใหแกผูอื่น
ได 
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การทําวิจัยได 
- สามารถเขียนขอเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยหรือแหลงทุน
อื่น ๆ ภายนอก
มหาวิทยาลัย ท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

- สามารถเขียนบทความวิจัย
ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

พันธกิจดานอื่น ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ไดแก การ
บริการวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ยอมรับในหนวยงาน  

3. การใหคําปรึกษา - แสดงออกถึงความเต็มใจท่ี
จะรับฟงปญหาท่ีเกิดข้ึนจาก
ผูอื่น 

- ไมแสดงกิริยาหรือคําพูดท่ี
แทรกแซงหรือขัดจังหวะ 
ขณะท่ีผูอื่นกําลังพูดถึง
ปญหาของตน 

- ระบุไดถึงความตองการ
หรือเปาหมายท่ีคาดหวัง
ของผูอื่น 

- เขาใจถึงความแตกตางใน
การแสดงพฤติกรรมท่ี

- วิเคราะหและระบุไดถึง
ประเด็นและสาเหตุของ
ปญหาท่ีเกิดข้ึน 

- แสดงออกถึงความรูสึกใน
การมีสวนรวมตอประเด็น
หรือปญหาท่ีเกิดข้ึนของ
ผูอื่น 

- มีเทคนิคและวิธีการใน
การทําใหผูอื่นอธิบายถึง
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนแลว 

- เสนอความคิดเห็นในการ
แกปญหาท่ีเกิดข้ึนกับผูอื่น

- วิเคราะหและระบุไดถึง
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน
หากไมรีบแกไขปญหา 

- นําเสนอแนวทางเลือกใน
การแกปญหาไดมากกวา
หนึ่งทางเลือก 

- ติดตามประสิทธิผลในการ
ใหคําปรึกษาของตนแก
ผูอื่น 

- เสนอแนะบุคคลท้ังจาก
ภายในและภายนอกองคกร
ท่ีสามารถใหความ

- อางอิงประสบการณของตน
ในการใหคําปรึกษาแกผูอื่น
ได 

- สามารถสอนวิธีการและ
ข้ันตอนในการใหคําปรึกษา
แกผูอื่นได 

- กระตุนใหผูอื่นคาดคะเน
หรือ ประเมินปญหาท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน 

- ชวยผูอื่นในการตัดสินใจ
เลือกแนวทางท่ีเหมาะสมใน
การแกปญหาท่ีเกิดข้ึน 

- อางอิงประสบการณท่ี
ประสบผลสําเร็จ (Best 
Practice) ในการให
คําปรึกษาแกผูอื่นได 

- ใหคําปรึกษาแกผูอื่นท้ัง
ภายในและภายนอก
เกี่ยวกับวิธีการและเทคนิค
ในการแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึน 

- เปนตัวแทนของหนวยงาน
ในการถายทอดเทคนิคและ
วิธีการใหคําปรึกษาแก
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เกิดข้ึนของแตละคนได ไดตามกรอบหรือระเบียบ
ท่ีถูกกําหนดข้ึน 

ชวยเหลือได ผูอื่น 
- ผลักดันใหผูอื่นชวยเหลือ

หรือใหคําปรึกษาแนะนํา
แกบุคคลตาง ๆ ได 

4. การปรับปรุงอยางตอเนื่อง - รูและเขาใจถึงขอบเขตและ
ข้ันตอนการทํางานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

- แสดงออกถึงความเต็มใจใน
การเขารวมกิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ เพื่อการ
พัฒนาและปรับปรุงการ
ทํางาน 

- ใหขอมูลและรายละเอียด
ตาง ๆ แกผูท่ีตองการขอมูล
เพื่อนํามาใชในการปรับปรุง
ระบบการทํางานใหดีข้ึน 

 

- สามารถระบุถึงผลลัพธท่ี
เกิดข้ึนได จากข้ึนตอนการ
ทํางานท่ีไมมีประสิทธิภาพ 

- คิดหาวิธีการหรือข้ันตอน
การทํางานใหม ๆ มาใชใน
การปรับปรุงงานของตนเอง 

- สามารถอธิบายถึงสาเหตุ
และประโยชนท่ีไดรับจาก
การปรับปรุงระบบการ
ทํางานของตนเอง 

- ช้ีแจงข้ันตอนหรือวิธีการ
ทํางานท่ีถูกปรับเปลี่ยน
ใหแกทีมงานได 

 

- ประเมินความเปนไปได
ของตนทุนคาใชจาย และ
ประโยชนท่ีไดรับจากการ
ปรับปรุงข้ันตอนการทํางาน
ของหนวยงาน 

- สามารถนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ในการปรับปรุงระบบงาน
ได 

- ระบุและจัดลําดับ
ความสําคัญของการพัฒนา
และปรับปรุงระบบงาน 

- กระตุนจูงใจทีมงานให
ปรับปรุงระบบงานของตน 

 

- ออกแบบระบบงานใหม ๆ 
โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน 
กลยุทธ และเปาหมายของ
องคกร 

- ระบุไดถึงทรัพยากร เวลา 
และข้ันตอนในการ
ปรับปรุงระบบงาน 

- อธิบายผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตอ
องคกร หนวยงาน และ
ทีมงาน จากการนําข้ันตอน
การทํางานใหม ๆ มา
ประยุกตใช 

- ประเมินและติดตามผลการ
ปรับปรุงระบบงานของ
ทีมงาน 

 

- วางกลยุทธเพื่อปรับปรุง
ข้ันตอนการทํางานของ
ทีมงาน 

- กําหนดรูปแบบ เทคนิค 
หรือข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ท่ีใชเปนมาตรฐานรวมกัน
ในการดําเนินงานของทุก
หนวยงาน 

- ระบุไดถึงเหตุการณหรือ
สถานการณขององคกรท่ีมี
ผลทําใหตองปรับปรุง
ข้ันตอนหรือกระบวนการ
ทํางาน 

- ใหคําปรึกษาแนะนําผูอื่นถึง
วิธีการหรือข้ันตอนในการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบงาน 

5. การเรียนรูอยางตอเนื่อง - แสดงออกถึงความสนใจท่ี
จะเรียนรูรายละเอียดของ
ข้ันตอนการทํางานท่ีตน

- สามารถใช IT เพื่อคนหา
ขอมูลและเรียนรูขอมูลท่ี
เกี่ยวของกับงานของตน 

- สามารถเรียนรูข้ันตอนและ
เทคนิคการทํางานใหม ๆ 
จากการทดลองและฝก

- แสดงออกถึงความมุงม่ัน
และความต้ังใจท่ีจะเรียนรู
และพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

- แสวงหาโอกาสท่ีจะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณตาง ๆ ท่ี



ระดับ สมรรถนะ 
1 2 3 4 5 

รับผิดชอบ 
- ยอมรับความผิดพลาดและ

สามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองในการทํางานจาก
ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 

- แสวงหาโอกาสท่ีจะพูดคุย
กับเพื่อนรวมงานถึงวิธีการ
และเทคนิคในการทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- สามารถพูดคุยกับบุคคลท่ี
เกี่ยวของกับงานของตน 
เพื่อเสริมความรูและความ
เขาใจในงานใหเพิ่มข้ึน 

- แสวงหาโอกาสท่ีจะเรียนรู
ขอมูลของหนวยงานจาก
การเขารวมโครงการหรือ
กิจกรรมของหนวยงานท่ีจัด
ข้ึน 

ปฏิบัติได 
- สามารถขอขอมูลหรือความ

คิดเห็นใหมๆ จากสมาชิก
เครือขายเพื่อการเรียนรูได 

- แสวงหาโอกาสท่ีจะเขา
อบรม/สัมมนาเพื่อขยาย
ความรูในการทํางานของตน 

- สรางบรรยากาศให
ผูรวมงานนักศึกษาเกิดการ
เรียนรูและพัฒนาตนเองอยู
เสมอ 

- สามารถขอความรูเพิ่มเติม
จากผูรูในสายวิชาการหรือ
วิชาชีพของตนเองได 

- ใหคําแนะนําแกผูอื่นถึงการ
จัดสรรเวลาและวิธีการเพื่อ
เรียนรูและพัฒนาตนเอง 

- กระตุนจูงใจใหผูรวมงาน/
นักศึกษาเรียนรูวิธีการแกไข
ปญหาและอุปสรรคในการ
ทํางานท่ีเกิดข้ึนรวมกัน 

ไดจากการเรียนรูกับผูรูใน
สายวิชาการหรือวิชาชีพตาง 
ๆ  

- ผลักดันใหเพื่อนรวมงาน/
นักศึกษาตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการเรียนรู
และพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

- เปนตัวแทนของหนวยงาน
ในการถายทอดเทคนิคและ
วิธีการพัฒนาตนเองจากการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง 

6. การสืบเสาะหาขอมูล หาขอมูลในระดับตน 
- หาขอมูลโดยการถามจากผู

ท่ีเกี่ยวของโดยตรง 
- ใชขอมูลท่ีมีอยู หรือหาจาก

แหลงขอมูลท่ีมีอยูแลว 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 
และใชวิธีการสืบเสาะหาขอมูล 
- สืบเสาะปญหาหรือ

สถานการณอยางลึกซึ้งกวา
การต้ังคําถามปรกติธรรมดา 

- สืบเสาะจากผูท่ีใกลชิดกับ
เหตุการณ หรือประเด็น
ปญหามากท่ีสุด 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 
และหาขอมูลแบบเจาะลึก 
- ซักถามคําถามเจาะลึกอยาง

ตอเนื่อง เพื่อหาตนตอของ
สถานการณ ปญหา หรือ
โอกาสท่ีซอนเรนอยูใน
เบ้ืองลึก 

- สอบถามทัศนะความ
คิดเห็น ภูมิหลังประวัติ
ความเปนมา ประสบการณ 
ฯลฯ จากผูรูท่ีไมได

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 
และสืบคนขอมูลอยางเปน
ระบบ 
- ดําเนินการเก็บขอมูลท่ี

จําเปนในชวงเวลาหนึ่ง ๆ 
อยางเปนระบบ 

- สืบคนจากแหลงขอมูลท่ี
แปลกใหมแตกตางไปจาก
ปรกติธรรมดาท่ัวไป 

- ลงมือสืบคนวิจัยเอง หรือ
มอบหมายใหผูอื่นเก็บขอมูล

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 
และวางระบบการสืบคน เพื่อ
หาขอมูลอยางตอเนื่อง 
- วางระบบการสืบคน 

เพื่อใหขอมูลท่ีทัน
เหตุการณปอนเขามาอยาง
ตอเนื่อง 

- กําหนดมอบหมายใหผูอื่น
ทําการสืบคนหาขอมูลให
อยางสมํ่าเสมอเปนกิจวัตร 



ระดับ สมรรถนะ 
1 2 3 4 5 

เกี่ยวของโดยตรง อยางเปนกิจจะลักษณะจาก
หนังสือพิมพ นิตยสาร 
ระบบสืบคนโดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนแหลงขาวตาง ๆ  

7. ความเขาใจในองคกรและ
ระบบราชการ 

เขาใจโครงสรางอยางเปน
ทางการขององคกร 
- เขาใจสายการบังคับบัญชา

และโครงสรางองคกรของ
หนวยงานท่ีตนสังกัดอยู 
กฎระเบียบ ตลอดจน
ข้ันตอนกระบวนการ
ปฏิบัติงานตางๆ และนํา
ความเขาใจนี้มาใชในการ
ติดตอประสานงาน 
รายงานผล ฯลฯ ในหนาท่ี
ไดถูกตอง 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 
และเขาใจโครงสรางอยางไม
เปนทางการขององคกร 
- เขาใจสัมพันธภาพอยางไม

เปนทางการระหวางบุคคล
ในองคกร ตลอดจนผูมี
อํานาจตัดสินใจและผูมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจ
ในระดับตางๆ และนํา
ความเขาใจมาใชประโย
ชนโดยมุงผล สัมฤทธิ์และ
ประโยชนขององคกรเปน
สําคัญ 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 
และเขาใจวัฒนธรรมองคกร 
- เขาใจวัฒนธรรม ประเพณี

ปฏิบัติ คานิยมขององคกร
ภาครัฐโดยรวม วิธีการ
สื่อสารใหมีประสิทธิภาพ 
ฯลฯ และนําความเขาใจนี้
มาใชประโยชนในงาน  

- เขาใจขอจํากัดขององคกร 
รูวาสิ่งใดอาจกระทําได
หรือไมอาจกระทําให
บรรลุผลไดในสถานการณ
ตางๆ เพื่อใชพิจารณา
ดําเนินการตางๆในงาน
ตามกาละเทศะ 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ
เขาใจกระแสการเมืองในองคกร
และในภาครัฐโดยรวม 
- เขาใจนโยบายภาครัฐใน

ภาพรวม อีกท้ังเขาใจผลท่ี
จะมีตอหนวยงานและ
บทบาทหนาท่ีของตนท้ัง
ในภาคนโยบายและ
ภาคปฏิบัติ 

- เขาใจกลไกและ
สัมพันธภาพระหวางภาค
การเมืองและระบบ
ราชการ เพื่อใชในการ
ผลักดันภารกิจในหนาท่ี
รับผิดชอบไดอยางมี
ประสิทธิภาพในจังหวะ
โอกาสท่ีเหมาะสมให
บรรลุผลเปนประโยชน

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 
และเขาใจมูลเหตุพื้นฐานของ
พฤติกรรมองคกร 
- เขาใจมูลเหตุพื้นฐานของ

พฤติกรรมองคกรในหนวย
งานของตนและของภาครัฐ
โดยรวม ตลอดจนปญหา 
และโอกาสท่ีมีอยู และนํา
ความเขาใจนี้มาขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานในสวนท่ีตน
ดูแลรับผิดชอบอยูอยาง
เปนระบบ 

- เขาใจประเด็นปญหาทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
ฯลฯ ท้ังภายในและภายนอก
ประเทศท่ีมีผลกระทบตอ 
นโยบายภาครัฐและภารกิจ
ของหนวยงานของตน เพื่อ
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ตอสวนรวมตามแผนงาน
ท่ีกําหนดไว 

ใชแปลงวิกฤติใหเปน 
โอกาส กําหนดจุดยืนและ
ทาทีตามภารกิจในหนาท่ีได
อยางสอดคลองเหมาะสม
โดยมุงประโยชนของชาติ
เปนสําคัญ 

8. สภาวะผูนํา บริหารการประชุมไดดีและ
คอยแจงขาวสารความเปนไป
อยูเสมอ 
- กําหนดประเด็นหัวขอใน

การประชุม วัตถุประสงค 
ควบคุมเวลา และแจกแจง
หนาท่ีรับผิดชอบใหแก
บุคคลในกลุมได 

- แจงขาวสารความเปนไปให
ผูท่ีจะไดรับผลกระทบจาก
การตัดสินใจรับทราบอยู
เสมอแมไมจําเปนตอง
กระทํา 

- อธิบายเหตุผลในการ
ตัดสินใจใหผูอื่นทราบ 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 
และเปนผูนําในการทํางานของ
กลุม 
- สงเสริมใหกลุมทํางาน  

อยางมีประสิทธิภาพ 
- ลงมือกระทําการเพื่อชวย 

กลุมปฏิบัติหนาท่ีไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ 

- กําหนดเปาหมาย ทิศทางท่ี
ชัดเจน ใชโครงสรางท่ี
เหมาะสม เลือกคนให
เหมาะกับงาน เพื่อชวย
สรางสภาวะท่ีทําใหกลุม
ทํางานไดดีข้ึน 

- เปดใจกวางรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่นเพื่อ
สนับสนุนใหกลุมหรือ

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 
และใหการดูแลและชวยเหลือ
ผูใตบังคับบัญชา 
- เปนท่ีปรึกษาและใหการ

ดูแลผูใตบังคับบัญชา 
- ปกปองผูใตบังคับบัญชา

และช่ือเสียงขององคกร 
- จัดหาบุคลากร ทรัพยากร 

หรือขอมูลท่ีสําคัญมาให 
เม่ือองคกรตองการ เพื่อให
การสนับสนุนท่ีจําเปนแก
ผูใตบังคับบัญชา 

- ชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา
เขาใจถึงการปรับเปลี่ยนท่ี
เกิดข้ึนภายในองคกรและ
ความจําเปนของการ
ปรับเปลี่ยนนั้น ๆ  

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 
และประพฤติตนสมกับเปน
ผูนํา 
- กําหนดธรรมเนียมปฏิบัติ

ประจํากลุมและประพฤติ
ตนเปนแบบอยางท่ีดีแก
ผูใตบังคับบัญชา 

- ยึดหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) (นิติ
ธรรม คุณธรรม โปรงใส 
ความมีสวนรวม ความ
รับผิดชอบ ความคุมคา) 
ในการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชา 

- สนับสนุนการมีสวนรวม
ของผูใตบังคับบัญชาใน
การอุทิศตนใหกับการ

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 
และแสดงวิสัยทัศนที่ชัดเจน
ตอผูใตบังคับบัญชา 
- สื่อสารวิสัยทัศนท่ีมีพลัง 

สามารถรวมใจคนและ
สรางแรงบันดาลใจให
ผูใตบังคับบัญชาสามารถ
ปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จ
ลุลวงไดจริง 

- เปนผูนําในการปรับเปลี่ยน
ขององคกร ผลักดันใหการ
ปรับเปลี่ยนดําเนินไปได
อยางราบรื่นและประสบ
ความสําเร็จไดดวยกลยุทธ
และวิธีการดําเนินการท่ี
เหมาะสม 

- มีวิสัยทัศนในการเล็งเห็น



ระดับ สมรรถนะ 
1 2 3 4 5 

กระบวนการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

- สรางขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน หรือใหโอกาส
ผูใตบังคับบัญชาในการ
แสดงศักยภาพการทํางาน
อยางเต็มท่ี 

ปฏิบัติงานเพื่อสนอง
นโยบายประเทศและ
บรรลุภารกิจภาครัฐ 

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
และเตรียมการสรางกล
ยุทธใหกับองคกรในการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลง
นั้น ๆ  

9. ความถูกตองของงาน ตองการทํางานใหถูกตองและ
ชัดเจน รักษาระเบียบ 
- ต้ังใจทํางานใหถูกตอง 

สะอาดเรียบรอย 
- ดูแลใหเกิดความเปน 

ระเบียบเรียบรอยในสภาพ
แวดลอมการทํางาน ปฏิบัติ
ตามหลัก 5 ส. 

- ปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบท่ี
วางไว 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 
และตรวจทางความถูกตอง
ของงานที่ตนรับผิดชอบ 
- ตรวจทานความถูกตอง

ของงานอยางละเอียด
รอบคอบเพื่อใหงานมี
คุณภาพดี 

- ตองการทราบมาตรฐาน
ของผลงานในรายละเอียด
เพื่อจะไดปฏิบัติไดถูกตอง 

- ตระหนักถึงผลเสียท่ี
อาจจะเกิดข้ึนกับตนเอง
หรือหนวยงาน จากความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ของตน 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 
และดูแลความถูกตองของงาน
ทั้งของตนและผูอ่ืน (ที่อยูใน
ความรับผิดชอบของตน) 
- ตรวจสอบความถูกตอง

โดยรวมของงานของตนเอง 
- ตรวจสอบความถูกตอง

โดยรวมของงานผูอื่นตาม
อํานาจหนาท่ี โดยอิง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
หรือกฎหมาย ขอบังคับ 
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 
และตรวจสอบข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 
- ตรวจสอบวาผูอื่นปฏิบัติ

ตามข้ันตอนการทํางานท่ี
วางไวหรือไม  

- ใหความเห็นและช้ีแนะให
ผูอื่นปฏิบัติตามข้ันตอน
การทํางานท่ีวางไว เพื่อ
ความถูกตองของงาน 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 
และกํากับตรวจสอบความ
ถูกตองและคุณภาพของขอมูล
หรือโครงการ และการ
ปฏิบัติงานโดยละเอียด 
- ตรวจสอบความกาวหนา

ของโครงการตาม
กําหนดเวลาท่ีวางไว  

- ตรวจสอบความถูกตองและ
คุณภาพของขอมูล หรือการ
ปฏิบัติงานโดยละเอียด 

- ระบุขอบกพรองหรือขอมูล 
ท่ีขาดหายไป และกํากับดูแล
ใหหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อให
ไดผลลัพธหรือผลงานท่ีมี
คุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ   
   ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
   พ.ศ.2554 
2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 
   ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
   พ.ศ.2553 
3. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต วาดวยภาระงานทางวิชาการของผู 
    ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ 
    ศาสตราจารย พ.ศ.2552 
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(rl) rlruu~ tJj'::;Ln'Wj''il'lrlruu~ LL~~Url~1m~~'1rlC;)rlru::;~'iltJL'Wf11rlUC;)LL~.
 ~ ~ 

('I) ~ii1'W'1U mj'~rnu'W ~1Wn ~'Wcl' LL~::;~'1'Wj'1'l1mj''''~'il'IX'1",l!1",tl'1U'I1'W~ (~Un~'il'iltJ1'1~'W 

~ijfJ1'W::;LVlUUL'Vl1rlru::; l.h::;Ln'WUrl~1m~~'1rlc;)~rnu'W ~1Wn Pl'WU LL~::;~'1'Wn'l1n1s",1'il",tl'1U'I1'W~~t1n~'il 
<is • ~ 

'iltJ1'1~'W~ijfJ1'W~L VltlU Wl1 rl ru~ ~'ilfIL 'Wih rlU c;) LL~ 
<is ~ ~ 

(Iil) ~ii1'W'1t1 mj'~1Wn'l1'W'ilfimj'u ~ tJj'~Ln'W~ii1'W'1t1 mm'il'l LL~~lJ rl~1 m~~'1rlC;)~1Wn'l1'W 

I I I I 11 11 

('il) 1i rlrl~Vl'ilfim j'U ~)..J'ilU"')..J1t1 tJj'::;Ln'WlJ rl~1 mVl~'1 rlc;)",tl'1t!1'11'W~'WVl9C;)~'1~'Wm)..JJl1j'nlil 

(I!J) j''ilUmn.h::; Ln,'W L~tJ'j'~Ln'WtI~::; I!J j''ilU ml-lU'IutJj'::;J...nru ~'1n 

, , 
q I CVq .. IV 

j''ilUVl I!J j'~"''11'1'1'WVl ~ L)..JM1t1'W ("1'1 Q10 n'Wmtl'W 

(Q1) 'il'l~tJj'~n'ilU LL~~~C;)~'1'W'IJ'il'l mj'tJj'~Ln'W L ~'if'il'l~tJj'::;n'ilU LL~~~C;)~'1'WL'Wmj'tJj'::;ln'W&-J~ mj' 

" 
tJB~n'l1n1j' ~'1~ 



-Q'l 

(n) ~f'l~3-J~Vl'i'lJ'tl\l\lliJl,xlh::;d1iJ'"llfllllr::;\lliJ m3-Jlru~f'l\lliJ ~rulllW~f'l\lliJ ml3-Jr'WlLr'.l 

~1'tll?lr\lI?lI3-JL'.lf'lI~nl~iJ(1) ~1'tl~'.lI3-Jlh::;mJ(1) ~1'tl~'.lI3-JA'3-J~I'lJ'tl\lnlr1-ifVlfWtnm l,x~(1)',hiJ~::;LLiJiJliJmr, 

lh::;LiJiJl1Ju'tltln~l¥mw::; Inlo 

('lJ) W~~mr3-JnlnJB~rl'llnir (~3-JnniJ::;) l,xur::;LiJiJ'"lln~3-JnniJ::;~~n ~3-JnniJ::;L'il.Wl::; 

m3-J~m~ru::;\lliJ~UB~ LLf'l::;~1'tl~3-JrrniJ::;Vll\lmru1'mr ~(1)',hiJ~::;LLiJ\..lliJmrur::;LiJiJl1JLniJr'tltlf'l::; Q'l0 

ntlf'l::;L~t1(1)m3-J (n) LLf'l::;('lJ) ~(1)t11,xd:liJlum3-Jur::;mPl'lJ'tl\l3-J~I'lVlm~t1 
iI "	 I I 

i1\l1l nlrur::;d1iJ~~n1rUB~rl'llnlr'lJ'tl\l1.l~~lnrV\'tl~r::;~~I\lVl(1)~'tl\lUBu~~iJ1V\n'llmr ~1'tliJ 

r::;t1::; L'.lf'l1Vl(1)f'l'tl\lUB ~~Ul~ n'll n1r'tl~liJr::;~~I\lr'tlun1ru r::; LiJiJ l,xu r::; LiJiJ~~~).J~Vl'i'lJ'tl\l\lliJLLf'l::; 

w~~nn3-JnlrUBU~rl'llmr ~(1)t1iJ~(1)',hiJ~::;LLiJiJ'lJ'tl\lLLI'1~::;'tl\li"1ur::;n'tlu ¥'tlt.l~::; &.'0 

(<r) mr9(1)r::;l?\U LLf'l::;'!l'.l\l~::; LLiJiJliJLLI'1~::;r::;l?\U'lJ'tl\lnlrur::;LiJiJ 

liJLLI'1f'l::;r'tlUmrur::;LiJiJl,xtll~~mrur::;d1iJ~~mruB~rl'llmr3-J19(1)n~W,n3-J~~~::;LLiJiJ ~(1)t11,x 

LL1J\ln'l'l3-J~::;LLiJiJ~f'lmrur::;LiJiJ 'tl'tlnLUiJ &.' r::;l?\U l?\\lll 
>

, 

G<'&.' - ~oo 

""(1)3-Jln 

W'tl1-if 

l'i'tl\lUfUUN, 

(&.') 'LLuuur::;LiJiJ~~mruBu'in'llmr lm-ifLLuum3-JL'tln~lmiJU'vht.l-jf'tlu\lr)ull 
>

(n) LLuu-jf'tlj;1n~\lmrur::;LiJiJ~~~3-J~Vl'i'lJ'tl\l\lliJ (LLUU lJ.3-J~(1) -~) 

('lJ) LLuu-jf'tlj;1n~\ln1rur::;LiJiJW~~mr3-JmruBu'irl'llmr (~3-JnniJ::;) (LLUU u.3-J~(1).-I!:J) 

(~) LLuu~lumrur::;LiJiJ~f'lmruBu'ifl'llmrm3-Jn~u~ n.w.'tl.nl~iJ(1) (LLUU U.3-J~(1).-Q1) 

(b)	 mr9(1)LnU~f'lnlrUr::;LiJiJLL~::;~~nfiliJ 
"" 

(n) 1,x~U\lr)UUn.J'llILnU~ILiJ1LLUu~lumrur::;Li:JiJ~~mrUB~rl'llnir LLf'l::;9(1)Lnul'iiJ'il.UU 

-jf'tlj;1nf'l\lmrur::;d1iJ~f'l~3-J~Vl'i'lJ'tl\l\lliJ LLf'l::;-jf'tlj;1nf'l\lm~Ur::;LiJiJW~~nn3-JmrUBU~rl'llmr (~3-JrrniJ::;) 

Wr'tl3-J~~nfiliJmrur::;LiJiJ'lJ'tl\lU~f'llmliJ~\ln(1)1r)~~ti'.ltl\lliJ d:liJL'.l~I'tlth\lu'tltl~'tl\lr'tlUmrUr::;LiJiJ""	 , 
('lJ) l,xn'tl\lu1'~lr\lliJ1.l~~~ 9(1)Lnul'iiJ'il.UULLUU~lUmrur::;d1iJ~~mruBu'in'llmr1niJLL~3-J 

ur::;~1.l~f'llm~1'tl9(1)LnuliJ~ULLUU~iJm3-J~'.lI3-JL~3-Jl::;~3-J 



-(£'

" , 
(.u) 1~~U'lr11JU C1)'lllLL~:;n'tl'l1J~~lN1'W1.J~Wl~ U1C-J~ muh:;Ln'Whn-n-tl ~:;n'tl1J m~LLj;]'1(;]'1 mn~'tl'W 

L~'WL~'tl'W m~1~'tl'tln'Ol1nn'll m~ m~~[;J,J'W1 LL~:;L~2-J~'Wtl ~:;~YlfiJl1~ m~tlD,n;n'll m~'lJ'tl'l1.J fl~l n~1'W~'1n(?J 

~'"J2-J~'1u11tlHtl~:;n'tl1J m~(;](?J~'W 1'Ol ~l'Wm ;1J~~l~Ylf~iJ1 n ~1J•fl fl~ 
~ ~ I I 

-n'tl b 1~2-Jmi)YliJ1~mLj;]'1(;]'1flru:;m~2-Jn1fU'Wflru:;~11'1 ~un~l "flru:;m~2-Jn1m~'Wnffi'lC-J~n1ru~:;Ln'W 

C-J~n1~tlD,n;~l'llm~'lJ'tl'l1.J fl~l n1" ~un~'tlU'tl~l "fl.n.U." L~'tl Lu'Wn~1n~uu~'4'Wfl'"J12-JLtli'l1~LL~:;L1:J'Wfi~~2-J1'W 

n1~tl~:;~'WC-J~ tl~:;n'tl1JrJ1'"Ju 

1~fl ru:;n ~~2-J m ~ih)1'W1'Ol LL~:;m~.h~Yl'Ol1~ru1 L~'W'tl fl'"Jl2-J Li1'WL~U'"J nU2-J1 [;l ~~l\m~:;fl'"J 12-J LU'Wfi ~~2-J 

'lJ'tl'lm~tl ~:;Ln'WLL~:;L~'W'tl fl'"Jl2-J Li1'WL~U'"J nu C-J~ m~tl ~:;Ln'WC-J~m~tlD,n;n'll m ~'lJ'tl'l1.J fl~l m j;]'tl'tlfim~u ~ 

" " 
-n'tl .u i)fimnL~:;-n'W[;l'tl'W 1'Wm~tl~:;Ln'WC-J~m~tlDu~n'll m~'lJ'tl'l1.J fl~l m iJ ~'1i1
 

(~) 1'W'jl'"J'I L~2-J~'tlU m~tl~:;Ln'\..l, 1~~tl~:;Ln'WLL~:;~fu m~tl~:;Ln'Wri1~'W(?J-n'tl [;l n~'1i'"J2-Jn'WL~u'"J num~
 
" 2-J'tlU~2-J1U'l1'WLL~:;m~tl~:;Ln'WC-J~m~tlD,n;~1'llm~ L(?Juri1~'W",n'Olm~2-J LflNm~ '11'W(;]'"J~rr",~1'tl~~n~1'W 

" " tJ'I~fl'"Jl2-J~l Lt'Ol'lJ'tl'l'll'W 011 Lth~2-J1U LL~:;U1~Un 1'Wm~tl~:;Ln'W'lJ'tl'l LLj;]~:;n'Ol nn2-JLflNmN1'W 1~iJfl'"J12-J 
" ,

L~2-J1:;~2-J LL~:;~'tl'" fl~'tl'l nu~m~ru:;'11'W ~'"J2-JVl'l-n'tl[;l n~'1 LnU'"J flU m~tl~:; Ln'W~ q~ m~2-J m~tlD,n;n'llm~ 

" " (~2-J~~(1'W:;) Vl'lU m~{",v'h-n'tl[;ln~'1~'1mh'"J-n1'1l'1'W1~~'"J2-J~'1~n~1J'Olln~1~n~j;]'tlLL~:;'tIn'tlU~2-J~'"Ju 
'U 

(l!l) L~'tl ~tl~:; Ln'W LL~:;~fu n1~tl~:; Ln'W Hl[;l n~'1 LL~:;L i1'W'll'tlU i'"J2-J now LL~'"J 1~~tl~:;Ln'WLL~:;~fu m~ 
~ ~ ~ ~ 

tl~:;Ln'W~'1~lUn'tl~'tl1 'W-n'tl [;l n~'1 m ~tl~:; Ln'WC-J~~2-J qYlt'lJ'tl'l'll'WLL~::;-n'tl [;l n~'1 n1 ~tl~:; Ln'W~ q ~ n n2-Jm ~tlD,n; 
I , " " " 

n'lln1~ (~2-J~~(1'W:;) m2-J LLUtlYl ri1~'W(?J LL~:;Lnu HLu'W",~n :n'W1'Wn1~tl~:;Ln'WLn'tl~'W~'tlU m~tl~:;Ln'W Vl'lU 
"" 

m~{",v'h-n'tl [;l n~'1~'1 mh'"J'Ol:;l'1'tl'l ~1 L'W'Wm ~1~ LL~'"J L~t'OlJl1U1'WL~'tl'WLLm'lJ'tl'l~'tl1J m ~tl~:; Ln'W 

(Q1) 1'\..1,~:;~~1'1~'tlU n1~tl~:;Ln'\..l, L~~tl~:;Ln'W 1~,",lmm~1 LL'\..I,:;U1 LLri~fu n1~tl ~:;Ln'WL~'tln1~tlfutlN 
" 'U • 

LLm'lJ LL~:;~ [;J,J'W1 L~'tlU11tl ~ C-J~ ~2-J qYlt'lJ'tl'l'll'WLL~:;~2-J ~~(1'W:;~ fl1 ",~rr'l [;l12-J~ ri1~'W'" LL~:;~ln i:Jn'Olm~2-J 

Vl'lU'Ol:;l'1'tl'l Lu'W1tl L~'tltl~:;LU'll,rj;]'tlYl1'1n'llm~ 

LflNn1~ ~1'tl'l1'W~iJfl'"J12-J~1r1rll~1'tld'l(1h'\..l, 
It ld ~tl~:;Ln'\..l,LL~:;~fun1~tl~:;Ln'W cu 'U 

m'OltlfutlN;r'tl[;ln~'11mn~ 
1II 

" " , 



-&'

, " 
(<i:') Ln'El~Ur'ElU mnh::;L~u 1~~tlr::;L~ULLft::;~1Umnh::;L~U 1')~ nt..l(iL~r1::;'; c.Jft~1 L~'"l'IJ'El'l'l1U LLft::;

'II 'II 

~~~m~~vi~'El~~nf:lu::;1\.An1~tlBu'1h1'1lmr L~'El'\i11~,)1~~1dju1um~~oo.Ju1djur1£J1..J~~ft LIfl£Jvhmr 
, " 

tl~::; L~u1ULLl'lft::;'El'l~tl r::;n'ElU l?l1~if'Ell;] nft'lVl r1TlilUIfl lfi''lU 
~ " 

(n) mrtlr::; L~Uc.J ft~~~'Vlfi'IJ'El'l'l1U1~~'"l1nU1 Lm£JU LVl£JU !?l')=i!1'Ifl L~ft::;~1 Li:lTliI~1£J 1ULLl'lft::; 

n'"lm~~ L~~'ln1r 'l1U LLft::;1"x~::;LLu'W.c.Jftmrtlr::;L~'W. LIf\£J1if~l;]r1'W.n'u~1u')ruI;]1WLUU~fh\i1UIfl LLft::;r::;u
'II , 

('IJ) mrtl~::;L~u~~~mr~mrtlBu~r1'1lmr (~~rrf:lu::;) l.~tl~::;L~u~~rrf:lu::;V1~n ~~~rf:lu::; 

L'U~1::;1?l1~~ m1ru::;'l1u~tlB~ LLft::;'IiI1'El~Wrf:l'W.::;'Vl1'l mrU~'IiI1r l?l1~if'Ell;] nft'l~ n1'1i1UIfl LIfl£J~'"l1~ru1 
" " " 

~ ~ ~ nn~tJ'l=i!1ULLl'l ft::;r::;lfi'u'IJ'El'l~~nf:lu::; LLft::;~ ~ ~ nn~tJ'l=i!1 ur::;lfi'uuu1 '"l::;I11'El'l ~1umrtl~::; L~uVJn 
II I tJ I 

~ ~~ nrr~tJ'l=i! ~'l'"l::;~1~1rf:ltlr::; L~U1ur::;lfi'uVl~'ll'l'Elltll~ 'IiI1 ni1~ ~ ~ mr~tJ'l=i!11fl "1~ ~1U" 1ur::;lfi'uVltlr::;L~u 
" 0 

O'El~1 "1~~1u" m~tlr::;L~u1ur::;lfi'uuu1 LLft::;Ln'Eltlr::;L~u~ruVJn~~nf:lu::; 1~r,)~~::;LLuumrtlr::;L~u LIfl£J1if 

~m1umr~1u')rul?l1~LLUU~r11'1i1UIfl LLft::;m'Elnif'El~ft1uLLUu1~~rurf'".lu 
'II 'II 

(&') 1~ ~tlr::;L~uu1 c.Jftn1rtlr::;L~Uc.Jft~~ ~'Vlt'IJ'fl'l'l1ULLft::;n1rtlr::;L~u~ ~~ mr~ n1~tlBu~r1'1l m~ 

(~~rrf:lu::;) ~1m'fln'ULLuu~ltln1rtlr::;L~uc.Jftn1rtlBu~n'lln1r (LLUU tl.~~Ifl.-~) 1u~')u~ I!J LL~,) 
" " tl~::;~')ftc.Jft LLft::;~lfln'l'i~~::;LLuuc.Jftn1nh::;L~ULLUU~'lLnru"l'1 vl'lU 1~~U'l~uun• b'1'Il1'1i11l,)£J'l1U lh::;mPl-n')'l, 'II 

~::;LLuu1uLLl'lft::;r::;lfi'u'IJ'El'lLnru'Yl1~u~ft1m1u~'lnlfl'VlnU, 

(b) 1~~tlr::;L~ULL~'lc.Jftn1rtl~::;L~u1~~1umrtlr::;L~U'Vlnudjlun£Ju~~ftLIfl£J1~~1Un1rur::;L~U 
'U 'U .. 'U 

ft'lft1£Jn'El~'El1U'Vlr1U c.Jft n1rtl r::; L~U nrru~ ~1U mrtlr::; L~Ul~UU£J'El~ft'lft1£Jn'El~'El1Um1Uc.Jft mrtlr::; L~U 
'II 

1~U~ft1 m1U~'lnlfl'El~1'lU'El£J'IiI~'l ~U ft'lft1£Jn'El~'El dju~mu~11~i1 mrLL~'l c.Jftmrtlr::;L~ulfi''ln'l'i1,) LL~,) LLft::;, 

1~~tlr::;L~utlr::;m Plr1£J~m.j ~ft1 nr~i1 c.Jft mrtl r::; L~u'El~1 ur::;lfi'u~ Llfiu LLft::;~~1 n 1u~ LU Ifl Lc.J£J1~'Vlnu LIfl£J 

(~) 1~'IiI1l,)£J'l1U~tl~::;L~U ~1fl~'lc.Jftmrtlr::;L~uc.JftmrtlBu~r1'1lmr'IJ'El'll.j~ft1m1u~'lnlfl 1;]1~LLUU 

~rtln1rtlr::;L~U~r11V1UIfl(LLUU tl.~~c;).-~) 1~n'fl'lU~V11N1UU~~ft [l1£J1u1'u~IflVh£J'IJ'fl'lr'flUn1rtlr::;L~u, , , ..
 
m'El~,)U~,)~L~U'El~ru::;mr~mr 

(~) 1~~ru::;mr~mr~'"l1~ru1niun~'El'lc.Jftm~tl~::;L~uc.JftmrtlB~r1'1lmr'IJ'El'll.j~ft1ndL~'flL~U'El 
'Qo ... 

1;]'El'flnmrUIfl 

(~) 1~ ~U'l~UU tlJ'Il1 LLft::;n'El'lU~'IiI1N1UU ~~ft ~Ifl LriUt:,Jftmrtl~::;L~ULLft::;'IiI~ n"n'W.tl~::;n'ElU mrtlr::;L~U 
'U IV q 63 



~~~nL~GV~Lb~~L~lA.~L~~LU~U~Ln 

(b~~~~I1.~ ~UL~~Ln) 

-e,,\~~ 
ll'.:f?.:f?Cij '\.:I'M ~""LLn~ ~Cij ~nl-ru \.:ILU;;bfl 

~:g,~U~;;~"~LL""~~LnL~~~r1bLU~g,»t Ur1~t'lmJ!o~L~~r1QflbLUr111W~'L~ruD~~unUnt 
"" 

Ur1~t'Dg,J!o~L~~r1QflbLUn1..n~~l;;bfl 
" " g,~1 t'~L~g,~~ \.:ILU;;bjL r1~~';;Wg,g,~LnL~~;;~" Ur1~t'Dg,J!o~L~bLULHU~~nl:p~r1bLU~g,»t ~ g,JIo 

,, " 

r1LblA.~~L~lA.~L~~L~::bfl~""""f1nLt'bL~f.r1bLU~bW::ru"" 

»tnLt'~LbL~" Ur1~ t'Dg,JIo r111 t'~" g,i~~ ]'f1t~~l ~t~~1 ~ ~'b UL~ l!l f1t'g,l1.b LU~Lb~r1QflbLU ~tmt!1 :::bflbLU
", 

ng,~n].::~"bLU~~.k40ruu1U~~~n~L~~Lg,~~L~lA.~L~~ Uf1~t'Dg,JIo~L~~f1QflbLUn1..n~~1::bflg,~1 :';j g,JIo
" ", 

14\'W~LUlA. 
o F' 

.k4oru u, U~~~L~ MLU~lA.~::b fl~»tnLt'f1f1::bLntfil~bLUg,~, nLt'~~bL~f.f1b LU f1f1::bLntfil~::~" ~l!ll!l f1WL~M~lA. 

bL~f.f1bLunU-tfltLL~Ut'~nt.:'::bflbLU~~LtL ~l!ll!l f1nLt'bL~f.f1t'g,U::~" L~ruDf1~t'DD»t (0 ~) 

-~-
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