สวนที่ ๒
การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณาจารย


 ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง การกําหนดภาระงานของคณาจารย
พ.ศ.๒๕๕๕
 เกณฑการใหคะแนนผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณาจารย

๑๕

ประกาศสถาบันการพลศึกษา
เรื่อง การกําหนดภาระงานของคณาจารย
พ.ศ. ๒๕๕๕
....................................................
โดยที่เปนการสมควรใหมีการกําหนดภาระงานของคณาจารย สถาบันการพลศึกษา เพื่อใหคณาจารย
ไดปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพเต็มความสามารถ และเต็มศักยภาพของแตละบุคคล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
จึงเห็นสมควรกําหนดภาระงานของคณาจารยเพื่อวัตถุประสงค ดังนี้
๑. เพื่อเปนแนวทางและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณาจารย
๒. เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดกรอบอัตรากําลังของคณาจารย
๓. เพื่อเปนแนวทางในการมอบหมายงานใหคณาจารยไดปฏิบัติ
๔. เพื่อเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานและพัฒนาคณาจารย
ซึ่งเกณฑภาระงานของคณาจารยจะแสดงงานในหนาที่ความรับผิดชอบของคณาจารยที่มีปริมาณ
และคุณภาพอยางนอยเทากับเกณฑขั้นต่ําที่สถาบันกําหนดตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
กรอบภาระงานของคณาจารย
ผูดํารงตําแหนงคณาจารย ตองมีภาระงานทั้งหมดไมนอยกวา ๓๕ หนวยภาระงานตอสัปดาห ตอ
ภาคการศึกษาปกติ ๕ ดาน ดังนี้
๑. ภาระงานดานการสอน
๒. ภาระงานดานการวิจัยและผลงานวิชาการ
๓. ภาระงานดานการบริการวิชาการและการบริการชุมชน
๔. ภาระงานดานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบาน และกีฬาไทย
๕. ภาระงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
การคํานวณปริมาณงาน
๑. ภาระงานดานการสอน
๑.๑ ภาระงานดานการสอนใหคิดจากปริมาณงาน ดังนี้
การสอนทฤษฎี ๑ ชั่วโมง
เทากับ ๓ หน ว ยภาระงาน
การสอนปฏิบัติ ๑ ชั่วโมง
เทากับ ๑.๕ หนวยภาระงาน
วิชาการเตรียมประสบการณวิชาชีพ/การฝกประสบการณวิชาชีพ
๑ หนวยกิต เทากับ ๓ หนวยภาระงาน
คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตําแหนงคณาจารย สถาบันการพลศึกษา

๑๖
๑.๒ คณาจารยที่มีภาระงานดานการนิเทศวิชาการเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพ /
การฝกประสบการณวิชาชีพ/ปฏิบัติการสอนโดยอาจารยนิเทศกประจําสาขาวิชารับผิดชอบนักศึกษา ๑ คน
เทากับ ๑ หนวยภาระงานภายในจังหวัด ถานอกจังหวัดที่ตั้งวิทยาเขตเทากับ ๒ ภาระงาน
๒. ภาระงานดานการวิจัยและผลงานวิชาการ
๒.๑ งานวิจัยชุดและงานวิจัยเดี่ยว
๒.๑.๑ ภายใน(งบประมาณภายในสถาบัน)เทากับ ๑๕ หนวยภาระงาน/
๒.๑.๒ ภายนอก(งบประมาณภายนอกสถาบัน) เทากับ ๒๐ หนวยภาระงาน
๒.๒ ผู เข าร วมโครงการวิ จั ย คิ ดภาระงานตามสั ดส วนผลงานการวิ จั ย (คิ ดหน วย
ภาระงานจากขอ ๒.๑.๑ หรือขอ ๒.๑.๒)
๒.๓ เอกสารประกอบการสอน
๘
หนวยภาระงาน
๒.๔ เอกสารคําสอน
๑๐
หนวยภาระงาน
๒.๕ หนังสือหรือตํารา
๑๐
หนวยภาระงาน
๒.๖ บทความทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการหรือวิชาชีพ
๒.๖.๑ วารสารระดับสถาบัน
๕
หนวยภาระงาน
๒.๖.๒ วารสารระดับประเทศ ๑๐
หนวยภาระงาน
๒.๖.๓ วารสารระดับนานาชาติ ๑๕
หนวยภาระงาน
๒.๗ ผลงานวิชาการที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ
๒.๗.๑ ระดับชาติ
๑๐
หนวยภาระงาน
๒.๗.๒ ระดับนานาชาติ
๒๐
หนวยภาระงาน
๒.๗.๓ โปสเตอรระดับชาติ
๕
หนวยภาระงาน
๒.๗.๔ โปสเตอรระดับนานาชาติ ๑๐
หนวยภาระงาน
๒.๘ งานเฉพาะกิจเชิงวิชาการ
๒.๘.๑ งานพัฒนาหลักสูตร
๒.๘.๒ งานวิชาการทั่วไป
๒.๘.๓ งานประกันคุณภาพ
๒.๘.๔ งานอานผลงานทางวิชาการ
๒.๘.๕ งานโครงการอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๑ ชิ้ นงาน ถ าเป นผู รั บผิ ดชอบ/เลขานุ การ เท ากั บ ๕ หน วยภาระงาน
ถาเปนกรรมการ เทากับ ๒ หนวยภาระงาน
๒.๙ ผลงานสรางสรรค งานประดิษฐ งานออกแบบ รวมทั้งงานวัตกรรมทางการศึกษา
เทากับ ๑๕ หนวยภาระงาน
๒.๑๐ ผลงานที่ไดรับการรับรอง
๒.๑๐.๑ ลิขสิทธิ์
๑๐
หนวยภาระงาน
๒.๑๐.๒ อนุสิทธิบัตร
๑๕
หนวยภาระงาน
๒.๑๐.๓ สิทธิบัตร
๒๐
หนวยภาระงาน
๓. ภาระงานดานการบริการวิชาการและการบริการชุมชน
๓.๑ การเปนวิทยากร ภายในสถาบัน ๑ ครั้ง เทากับ ๑ หนวยภาระงาน ภายนอก
สถาบัน ๑ ครั้ง เทากับ ๒ หนวยภาระงาน ตางประเทศ ๑ ครั้ง เทากับ ๕ หนวยภาระงาน
คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตําแหนงคณาจารย สถาบันการพลศึกษา

๑๗
๓.๒ การจัดกิจกรรมวิชาการ ไดแก การจัดกิจกรรมวิชาการใหแกองคกร และชุมชน
ในทองถิ่น ๑ ครั้ง เทากับ ๓ หนวยภาระงาน
๓.๓ งานบริการขอมูลสารสนเทศ ไดแก งานสรางและผลิตสารสนเทศ จํานวน ๑ ครั้ง
เทากับ ๑ หนวยภาระงาน
๓.๔ งานบริการดานกีฬาและสุขภาพ จํานวน ๑ ครั้ง (โครงการ) เทากับ ๑ หนวย
ภาระงาน
๔. ภาระงานทางดานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบาน และกีฬาไทย
ผูรับผิดชอบโครงการ/เลขานุการ เทากับ ๕ หนวยภาระงาน คณะกรรมการดําเนินงาน เทากับ ๒
หนวยภาระงาน
๕. ภาระงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
๕.๑ งานดานบริหาร
๕.๑.๑ อธิการบดี ๓๕ หนวยภาระงาน
๕.๑.๒ รองอธิการบดี รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต คณบดี ผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี ๓๐ หนวยภาระงาน
๕.๑.๓ รองคณบดี รองคณบดีประจําวิทยาเขต ผูชวยอธิการบดี ผูชวย
อธิก ารบดีป ระจําวิท ยาเขต หัวหนาสํานัก งานรองอธิก ารบดี หัวหนาศูนยกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
๒๑ หนวยภาระงาน
๕.๑.๔ กรรมการสภาสถาบัน กรรมการวิทยาเขต ๖ หนวยภาระงาน
๕.๑.๕ หัวหนางานในฝาย/คณะ /ศูนยฯ/ โครงการพิเศษ ๓ หนวยภาระงาน
กรรมการ ๒ หนวยภาระงาน
๕.๒ งานดานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
๕.๒.๑ คณาจารยที่ปรึกษาประจํากลุมเรียน เทากับ ๕ หนวยภาระงาน
๕.๒.๒ คณาจารยที่ปรึกษาองคการนักศึกษา / สโมสรนักศึกษา และชมรมตางๆ
เทากับ ๒ หนวยภาระงาน
๕.๒.๓ คณาจารยผูควบคุมทีม/ผูฝกสอนกีฬาเทากับ ๕ หนวยภาระงาน
๕.๒.๔ คณาจารยที่ป รึกษาเฉพาะกิจในงานกิจการนักศึก ษา อื่นๆเทากับ
๑ หนวยภาระงาน
๕.๓ งานดานพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี ๑ ชิ้นงาน/ครั้งเทากับ ๒ หนวยภาระงาน
๕.๔ งานที่ ได รั บ การพิ จ ารณามอบหมาย/แต ง ตั้ ง เป น กรณี พิ เ ศษในด า นต า งๆ
ที่นอกเหนือจากงานประจํา เชน ผูที่มีความสามารถพิ เศษทางการกีฬา นันทนาการ ความบกพรอง
ทางรางกายและอื่นๆ เทากับ ๕ หนวยภาระงาน

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตําแหนงคณาจารย สถาบันการพลศึกษา

๑๘
แนวปฏิบัติในการกําหนดภาระงานของคณาจารย
๑. ใหมีคณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับกรอบภาระงานของคณาจารยซึ่งประกอบดวยรอง
อธิการบดีห รือรองอธิก ารบดีประจําวิทยาเขต ผูชวยอธิการบดีป ระจําวิทยาเขต รองคณบดีประจํา
วิทยาเขต หัวหนาสาขาวิชา
๒. ใหมีแฟมสะสมงานเปนขอมูลและหลักฐานเบื้องตนสําหรับพิจารณา และประเมินผลงาน
การจัดทําแฟมสะสมงานเปนหนาที่ของคณาจารยทุกคน
๓. การคํานวณคาภาระงานคิดตามเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี้
๔. ภาระงานขั้ นต่ําของคณาจารย ตองมี ภาระงานไม ต่ํากว า ๓๕ หน วยภาระงาน/สั ปดาห /
ภาคการศึกษาปกติ
๕. ภาระงานการสอนตอภาคเรียนตองไมนอยกวา ๑๖ หนวยภาระงาน/สัปดาห ยกเวน
ผูปฏิบัติหนาที่ดานบริหาร
๖. ภาระงานดานการวิจัย/ผลงานวิชาการของคณาจารยตอภาคเรียนไมนอยกวา ๕ หนวย
ภาระงาน
๗. ให มีก ารจั ด ทํา แบบประเมิน ปริม าณงานตามภาระงานของคณาจารยทุ ก ภาคเรี ย น
(เฉพาะภาคปกติ)
๘. ทุกวิทยาเขตตองแจงใหคณาจารยทราบ “ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง
การกําหนดภาระงานของคณาจารย พ.ศ.๒๕๕๕”
๙. ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดไปจากวันประกาศเปนตนไป
๑๐. ใหร องอธิการบดีประจําวิท ยาเขตเปนผูรักษาการใหเ ปนไปตามประกาศนี้ และเปน
ผูวินิจฉัยในกรณีที่เกิดปญหาจากการใชประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(นายสมพงษ ชาตะวิถ)ี
อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตําแหนงคณาจารย สถาบันการพลศึกษา

๑๙

เกณฑการใหคะแนนผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณาจารย
การพิจารณาคะแนนผลการปฏิบัติง านของคณาจารย จะพิจารณาจากจํานวนภาระงานที่
คณาจารยแตละทานไดปฏิบัติงาน โดยพิจารณานําผลงานในแฟมสะสมงานที่อาจารยแตละทานได
บันทึก และสง รายงานตอผูประเมิน พรอมกับ รายงานการประเมินตนเอง มาพิจารณารวมกันโดย
คณะกรรมการประเมิน ผลการปฏิบัติ ง านของหนว ยงาน เพื่อใหคา จํานวนภาระงานตามเกณฑ
มาตรฐานภาระงานโดยเทียบเคียงจากเกณฑการใหจํานวนภาระงานที่กําหนดไวในประกาศสถาบัน
การพลศึกษา เรื่อง การกําหนดภาระงานของคณาจารย พ.ศ. ๒๕๕๕
เมื่อผูประเมินมีผลสรุปจํานวนภาระงานแตละดานที่คณาจารยไดมีผลการปฏิบัติงานในแตละ
รอบเวลา ใหคณะกรรมการ หรือผูประเมินนํามาพิจารณาใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดในตาราง
สําหรับเกณฑการใหคะแนนผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ ๒ (ระดับคุณภาพการจัดระบบ
การเรียนการสอน) ใหพิจารณาใหคะแนนตามเกณฑในตาราง ดังนี้
หมายเหตุ
๑. ในกรณีคณาจารยที่ดํารงตําแหนง ผูบ ริห ารที่ไมมีชั่วโมงสอน หรือมีนอยกวาภาระงาน
การสอนตามเกณฑมาตรฐานภาระงาน ใหสามารถนําจํานวนภาระงานทางดานการบริหารมากระจาย
เพื่อทดแทนภาระงานในดานการจัดการเรียนการสอน และการสรางผลงานทางวิชาการได
๒. สําหรับผูบริหารที่ไมมีจํานวนภาระงานดานการสอนจริง ใหยกเวนไมตองมีการประเมิน
ผลงานตัวชี้วัดที่ ๒

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตําแหนงคณาจารย สถาบันการพลศึกษา

๒๐
ตารางแสดงเกณฑการใหคะแนนผลสัมฤทธิก์ ารปฏิบัติงานของคณาจารยในสถาบันการพลศึกษา
ตัวชี้วัด

คาน้ําหนัก
๑

เกณฑการใหคะแนน
๒
๓
๔

ภาระงานตามภารกิจของคณาจารย
๑. จํานวนภาระงานดานการ
๓๕
๑๖-๑๗
๑๘-๒๓
๒๔-๒๙
จัดระบบการเรียนและการสอน
๒. ระดับคุณภาพการจัดระบบ
๑๕
ทําได ๑
ทําได ๒
ทําได ๓
การเรียนการสอน
ประเด็น ประเด็น ประเด็น
เกณฑการพิจารณาระดับคุณภาพการจัดระบบการเรียนการสอน ตามประเด็นดังตอไปนี้
๑. มีประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
๒. มีแผนการสอน (Lesson Plan)
๓. มีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๔. มีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
๕. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผานเกณฑ
๖. มีการวางแผนผลการประเมินการเรียนการสอน
๗. มีรายงานการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
๓. จํานวนภาระงานดานการสราง
๒๐
๘
๙-๑๒
๑๓-๑๖
ผลงานทางวิชาการ
ภาระงานอื่นตามกรอบภาระงาน
๔. จํานวนภาระงานอื่นตามกรอบ
๓๐
๑๑-๑๕
๑๖-๒๐ ๒๑-๒๕
ภาระงาน
๑) การบริการวิชาการ และ
การบริการชุมชน
๒) งานดานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การละเลนพื้นบานและกีฬาไทย
๓) งานดานการบริหาร
๔) งานดานกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ
๕) งานดานพัฒนา และ
ถายทอดเทคโนโลยี
๖) งานที่ไดรับมอบหมาย /
แตงตั้งเปนกรณีพิเศษ นอกเหนือจาก
งานประจํา

๕

๓๐-๓๕

>๓๕

ทําได ๔
ประเด็น

ทําได ๕
ประเด็น

๑๗-๒๐

>๒๐

๒๖-๓๐

>๓๐
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