
๑ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย 

เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปของพนักงานมหาวิทยาลัย                  

และลูกจางของมหาวิทยาลัย 

(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) 

 พ.ศ. ๒๕๖๕ 

....................................................................... 

เพื ่อใหการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธ ิภาพและเหมาะสมกับ

สภาวการณมากยิ่งข้ึน จึงเปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปของ

พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางของมหาวิทยาลัย 

  อาศัยอำนาจตามความในขอ ๑๐ (๔) ขอ ๔๐ และขอ ๔๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 

วาดวย การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำ

มหาวิทยาลัย ในการแจงเวียน เม่ือวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕  จึงมีมติออกประกาศไวดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ประกาศนี ้เร ียกวา “ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำ

มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปของพนักงานมหาวิทยาลัยและ

ลูกจางของมหาวิทยาลัย (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๖ วรรคแรก แหงประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปของพนักงานมหาวิทยาลัย

และลูกจางของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ และใหใชความตอไปนี้แทน  

“ขอ ๖ องคประกอบการประเมิน กำหนดองคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจำป ตามกลุมผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ดังน้ี 

 



๒ 
 

กลุม 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(รอยละ) 

ผลการประเมินของ

มหาวิทยาลัยหรือสวนงาน

หรือหนวยงาน 

(รอยละ) 

พฤติกรรม 

การ

ปฏิบัติงาน 

(รอยละ) 

กลุมที่ ๑  รองอธิการบดี 

กลุมที่ ๓  เฉพาะผูชวย

อธิการบดี 

๓๐ 

ผลการปฏิบัติงาน 

ตามตำแหนงหนาท่ี  

(ภารกิจดานการบริหาร/  

การกำกับสวนงาน/หนวยงาน และ

ภารกิจอ่ืนๆ) 

๔๐ 

 

๓๐ 

กลุมที่ ๒  

คณบดี 

 

 

 

ผูอำนวยการ 

 

 

หัวหนาฝาย หัวหนางาน 

๗๐ 

ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (TOR)            ๓๐ 

ผลการประเมินคณุภาพองคกรตามแนวทาง EdPEx               ๒๐ 

ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการของสวนงาน ๒๐ 

 

ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (TOR)            ๕๐ 

ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการของสวนงาน ๒๐ 

 

ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (TOR)            ๗๐ 

๓๐ 

กลุมที่ ๓ รองคณบดี  

รองผูอำนวยการ  

กลุมที่ ๕ หัวหนาสำนักงาน 

๓๐ 

ผลการปฏิบัติงาน 

ตามตำแหนงหนาที่ 

(ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย หรือ

ภารกิจดานการบริหาร การชวย

กำกับสวนงาน/หนวยงาน / 

ภาระงานตามกรอบมาตรฐาน 

ภาระงานข้ันต่ำของคณาจารย 

และภารกิจอื่น ๆ) 

 

ท้ังนี้  รองคณบดีและ 

รองผูอำนวยการ มีเกณฑการให

คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานจาก 

๔๐ ๓๐ 



๓ 
 

กลุม 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(รอยละ) 

ผลการประเมินของ

มหาวิทยาลัยหรือสวนงาน

หรือหนวยงาน 

(รอยละ) 

พฤติกรรม 

การ

ปฏิบัติงาน 

(รอยละ) 

ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

ภาระงานข้ันต่ำ ดังน้ี 

๑. กรณีมีผลการปฏิบัติงานบรรลุ
มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำ ใหไดรับ
คะแนนการประเม ินในส วนนี้            
อยางนอย ๒๑ คะแนน (จาก ๓๐ 
คะแนน)  ส  วนที่ เ ก ินจาก  ๒๑ 
คะแนน ใหคณะกรรมการพิจารณา
จากผลการปฏิบัติงานทั ้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  
๒.  กรณมีีผลการปฏิบัติงานต่ำกวา
มาตรฐานภาระงานขั ้นต่ำ ไมเกิน 
รอยละ ๑๐ ใหไดรับคะแนนผลการ
ประเม ินในส  วนนี้ เท  าก ับ ๑๘ 
คะแนน (จาก ๓๐ คะแนน)  
๓.  กรณีมีผลการปฏิบัติงานต่ำกวา
มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำ  เกินรอยละ 
๑๐ แตไมเกินรอยละ ๒๐ ใหไดรับ
คะแนนผลการประเมินในสวนน้ี
เท าก ับ ๑๕ คะแนน (จาก ๓๐ 
คะแนน) 
๔.กรณีมีผลการปฏิบัติงานต่ำกวา
มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำ เกินรอยละ 
๒๐ ให ไ ด  ร ั บ ค ะแน น ผ ล กา ร
ประเม ินในส  วนนี้ เท  าก ับ ๑๒ 
คะแนน (จาก ๓๐ คะแนน) 
 



๔ 
 

กลุม 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(รอยละ) 

ผลการประเมินของ

มหาวิทยาลัยหรือสวนงาน

หรือหนวยงาน 

(รอยละ) 

พฤติกรรม 

การ

ปฏิบัติงาน 

(รอยละ) 

กลุมที่ ๔ ผูชวยคณบดี  

ประธานสาขาวิชา  

๔๐ 

ผลการปฏิบัติงาน 

ตามตำแหนงหนาท่ี  

(ภารกิจดานการบริหาร 

การชวยกำกับสวนงาน หรือการ

บริหารวิชาการของสาขาวิชา 

ภาระงานตามกรอบมาตรฐาน

ภาระงานข้ันต่ำของคณาจารย 

และภารกิจอื่นๆ) 

 

ท้ังนี้  มีเกณฑการใหคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ของงานจาก 

ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

ภาระงานข้ันต่ำ ดังน้ี 

๑. กรณีมีผลการปฏิบัติงานบรรลุ
มาตรฐานภาระงานข้ันต่ำ ใหไดรับ
คะแนนการประเม ินในส วนนี้              
อยางนอย ๒๘ คะแนน (จาก ๔๐ 
คะแนน)  ส  วนที่ เ ก ินจาก  ๒๘ 
คะแนน ใหคณะกรรมการพิจารณา
จากผลการปฏิบัติงานทั ้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  
๒.  กรณมีีผลการปฏิบัติงานต่ำกวา
มาตรฐานภาระงานขั ้นต่ำ ไมเกิน 
รอยละ ๑๐ ใหไดรับคะแนนผลการ
ประเม ินในส  วนนี้ เท  าก ับ ๒๔ 
คะแนน (จาก ๔๐ คะแนน)  
๓.  กรณีมีผลการปฏิบัติงานต่ำกวา
มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำ  เกินรอยละ 
๑๐ แตไมเกินรอยละ ๒๐ ใหไดรับ
คะแนนผลการประเมินในสวนน้ี

๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 
 

กลุม 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(รอยละ) 

ผลการประเมินของ

มหาวิทยาลัยหรือสวนงาน

หรือหนวยงาน 

(รอยละ) 

พฤติกรรม 

การ

ปฏิบัติงาน 

(รอยละ) 

เท าก ับ ๒๐ คะแนน (จาก ๔๐ 
คะแนน) 
๔.กรณีมีผลการปฏิบัติงานต่ำกวา
มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำ เกินรอยละ 
๒๐ ให ไ ด  ร ั บ ค ะแน น ผ ล กา ร
ประเม ินในส  วนนี้ เท  าก ับ ๑๖ 
คะแนน (จาก ๔๐ คะแนน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมที่ ๖ 

    พนักงานมหาวิทยาลัย  

ประเภทวิชาการ  

สายคณาจารย 

(ยกเวนพนักงานพิเศษ) 

กลุมที่ ๗ 

    พนักงานมหาวิทยาลัย  

ประเภทวิชาการ  

สายสนับสนุน 

และประเภททั่วไป 

๔๐ 

ผลการปฏิบัติงาน 

ตามกรอบมาตรฐาน 

ภาระงานข้ันต่ำ/ผลการปฏิบัติงาน 

ตามตำแหนงหนาที่และงานอ่ืนๆ 

 

ท้ังนี้  พนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทวิชาการ สายคณาจารย            

มีเกณฑการใหคะแนนผลสัมฤทธิ์

ของงานจากผลการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำ ดังนี้ 

๑. กรณีมีผลการปฏิบัติงานบรรลุ
มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำ ใหไดรับ
คะแนนการประเม ินในส วนนี้              
อยางนอย ๒๘ คะแนน (จาก ๔๐ 
คะแนน)  ส  วนที่ เ ก ินจาก  ๒๘ 
คะแนน ใหคณะกรรมการพิจารณา
จากผลการปฏิบัติงานทั ้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  
๒.  กรณมีีผลการปฏิบัติงานต่ำกวา
มาตรฐานภาระงานขั ้นต่ำ ไมเกิน 
รอยละ ๑๐ ใหไดรับคะแนนผลการ

๔๐ ๒๐ 



๖ 

กลุม 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(รอยละ) 

ผลการประเมินของ

มหาวิทยาลัยหรือสวนงาน

หรือหนวยงาน 

(รอยละ) 

พฤติกรรม 

การ

ปฏิบัติงาน 

(รอยละ) 

ประเม ินในส  วนนี้ เท  าก ับ ๒๔ 
คะแนน (จาก ๔๐ คะแนน)  
๓.  กรณีมีผลการปฏิบัติงานต่ำกวา
มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำ  เกินรอยละ 
๑๐ แตไมเกินรอยละ ๒๐ ใหไดรับ
คะแนนผลการประเมินในสวนน้ี
เท าก ับ ๒๐ คะแนน (จาก ๔๐ 
คะแนน) 
๔.กรณีมีผลการปฏิบัติงานต่ำกวา
มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำ เกินรอยละ 
๒๐ ให ไ ด  ร ั บ ค ะแน น ผ ล กา ร
ประเม ินในส  วนนี้ เท  าก ับ ๑๖ 
คะแนน (จาก ๔๐ คะแนน) 

กลุมที่ ๖ พนักงาน

มหาวิทยาลัย (พนักงาน

พิเศษ) ประเภทวิชาการ 

สายคณาจารย 

     ลูกจางของมหาวิทยาลัย 

ประเภทลูกจาง 

ชาวตางประเทศ 

กลุมที่ ๗ ลูกจางของ

มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 

๘๐ 

ผลการปฏิบัติงาน 

ตามกรอบมาตรฐาน 

ภาระงานข้ันต่ำ/ผลการปฏิบัติงาน

ตามตำแหนงหนาท่ี/ผลการ

ปฏิบัติงานตามคำรับรองการ

ปฏิบัติงานของสวนงานหรือ

หนวยงาน และงานอ่ืน ๆ (ถามี) 

- ๒๐ 

ขอ ๔ กรณีมีปญหาเกี่ยวกับการตีความ หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือกรณีอื่นใด 

ที่มิไดกำหนดไวในประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยและใหถือเปนที่สุด 

ประกาศ  ณ  วันที่        พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 (รองศาสตราจารย ดร. วิชัย ชำนิ) 

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 ประธานคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย 

๙




