
                                                                 บันทกึขอความ 

สวนงาน                                         หนวยบริหารงานบุคคล   งานบริหารท่ัวไป   คณะเศรษฐศาสตร      โทร. ๒๒๐๘    

ท่ี      ศธ  ๖๕๙๓(๑๖)/๑.๒/                                                   วันที่ “      ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๕๙    

เรื่อง        ขอรายงานการสัมมนาคณาจารยและเจาหนาท่ีคณะฯ เรื่อง  การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน คณะเศรษฐศาสตร   

เรยีน  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร 

๑.   สรุปเรื่อง 

                  ตามท่ี  คณะฯ ไดอนุมัติใหจัดโครงการสัมมนาคณาจารยและเจาหนาท่ีคณะฯ  เรื่อง   เรื่อง “การบริหารจัดการ และการจัดการเรียน

การสอน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม” ระหวางวันท่ี ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ณ ปานวิมาน เชียงใหม สปา รีสอรท  อําเภอ                    

แมริม จังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรคณะฯ ไดมีสวนรวมการแลกเปล่ียนและระดมความคิดเห็น ซึ่ง

เปนกลไกท่ีสําคัญท่ีจะผลักดันใหคณะฯ บริหารจัดการและดําเนินงานบรรลุตามแผนการบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน สอดคลองกับ

นโยบายคณะและมหาวทิยาลัยเชยีงใหม เพื่อสรางความรูความเขาใจและแนวทางการปรับปรุงพัฒนางานคณะฯ ใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น  

                  ในการน้ี  งานบริหารท่ัวไป  ขอสรุปผลการเขารวมสัมมนาฯ ดังกลาว   โดยมีผูเขารวมสัมมนาคร้ังน้ี  ประกอบดวยผูบริหาร 

คณาจารย และเจาหนาท่ีคณะฯ  (ตามเอกสารดังแนบ)   โดยสรุปผลการอบรม  ดังน้ี 

                  วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  (ผูเขารวมจํานวน ๔๕ คน)  โดยรองคณบดี  ผศ. ดร. ปยะลักษณ   พุทธวงศ   

กลาวเปดการสัมมนาและบรรยาย เรื่อง สัมมนาการเรียนการสอน  และ KM  หัวขอ การบริหารการจัดการหลักสูตร  การกรอกผลการปฏิบัติงาน   

การวัดและการประเมินผล  การจัดทํา มคอ. ๓  มคอ. ๔  มคอ.๕  มคอ. ๖  และการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ. ๗)  

พรอมท้ังแบงกลุม Work Shop    ไดแก    

- หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคปกติ  ตรี-โท และนานาชาติ) 

- หลักสูตรปริญญาโท (ภาคปกติ, ภาคพเิศษ และนานาชาติ) 

- หลักสูตรปริญญาเอก (นานาชาติ  เศรษฐกจิพอเพยีง)  

- ฝายสนับสนุน  (งานบุคคล งาน IT และงานวจัิย)   จัดทําขอมูลในสวนของ หมวดการบรหิารอาจารย 

สรุปผลการสัมมนาการเรียนการสอนและเปดโอกานใหแสดงความคดิเห็น ตอบขอซกัถามและระดมความเห็น  เพื่อจัดทํารายงานผล 

การดําเนินการของหลักสูตรฯ ดังกลาวขางตน 

                  วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙   เวลา  ๐๙.๐๐ น.  (ผูเขารวมจํานวน ๕๕ คน)   โดยคณบดี  ดร. พสิิฐ   ล้ีอาธรรม  กลาวเปดการ

สัมมนาฯ  และผูชวยคณบดฝีายบริหาร  ผศ. ดร. กัญญชล   วัฒนากูล    เปนผูบรรยาย   เรื่อง   ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชยีงใหม วาดวยมาตรฐาน

ภาระงานทางวิชาการขัน้ตํ่าของคณาจารยประจํา พ.ศ. ๒๕๕๙  ประกาศ ณ วันท่ี 23 มกราคม 2559   ไดชี้แจงใหท่ีประชุมรับทราบ  โดยสรุป 

ดังน้ี 

                 “  ขอ  ๔   คณาจารย ตองมีภาระงานทางวชิาการไมนอยกวา ๓๕  ชั่วโมงทํางานตอสัปดาห โดยมีภาระงานขัน้ตํ่า ดังน้ี 

                               ๔.๑  ภาระงานสอน ไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงทํางานตอสัปดาห 

                               ๔.๒  ภาระงานวจัิยและงานวชิาการอ่ืน ไมนอยกวา ๔ ชั่วโมงทํางานตอสัปดาห 

                               ๔.๓  ภาระงานบริการวชิาการ งานพัฒนานักศึกษา และ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมกันไมนอยกวา ๔ ชั่วโมงทํางานตอ 

                                       สัปดาห 

                               ๔.๔   ภาระงานอ่ืน ๆ ท่ีสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และ ประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง   หลักเกณฑและวธิกีาร 

                                       พจิารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ ศาสตราจารย ........” 

                      ท้ังน้ี   ท่ีประชุมฯ ไดขอใหคณาจารยท่ีเขารวมการประชุมคร้ังน้ี  รวมกันพิจารณาการกําหนดนํ้าหนักชั่วโมงทํางานขอแตละหัวขอ  

โดยใหถือปฏิบัติตามขอบังคับของมหาวทิยาลัยเชยีงใหมดวย   โดยท่ีประชุมพจิารณาแลวเห็นชอบใหกําหนดนําหนักฯ ตามรายละเอียดดังตอไปน้ี 



ตารางเปรยีบเทยีบภาระมาตรฐานภาระงานทางวิชาการข้ันตํ่าของคณาจารยประจํา พ.ศ. 2554   และ พ.ศ. 2559  (ระบบ CMU MIS) 
 

ขอบังคับ มช.  วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นตํ่าของคณาจารยประจํา พ.ศ. 2554 
 

ขอบังคับ มช.  วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ 

ขั้นตํ่าของคณาจารยประจํา พ.ศ. 2559 

 

สรุปขอคดิเห็นเก่ียวกับขอบังคับฯ โดยท่ี

ประชุมฯ พจิารณาแลว เห็นชอบกําหนด

น้ําหนักชั่วโมงทํางานของแตละหัวขอฯ 

ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย  

 

1. ภาระการเรียนการสอน    

     (ไมนอยกวา 18 ช่ัวโมงทํางานตอสัปดาห) 

1.  ภาระการเรียนการสอน    

    (ไมนอยกวา 18 ช่ัวโมงทํางานตอสัปดาห) 

1.  ภาระการเรียนการสอน   

    (ไมนอยกวา 15 ช่ัวโมงทํางานตอสัปดาห) 

1.  ภาระการเรียนการสอน   

    (ไมนอยกวา 18 ช่ัวโมงทํางานตอสัปดาห) 

2.  ภาระงานวิจัย                

    (ไมนอยกวา 4.5 ช่ัวโมงทํางานตอสัปดาห) 

2.  ภาระงานวิจัย                

    (ไมนอยกวา 5 ช่ัวโมงทํางานตอสัปดาห) 

2.  ภาระงานวิจัย              

    (ไมนอยกวา 4 ช่ัวโมงทํางานตอสัปดาห) 

2.  ภาระงานวจิัย              

     (ไมนอยกวา 5 ช่ัวโมงทํางานตอสัปดาห) 

3.  ภาระการพัฒนานักศึกษา  

    (ไมนอยกวา 1.5 ช่ัวโมงทํางานตอสัปดาห) 

3.  ภาระการพัฒนานักศึกษา  

     (ไมนอยกวา 2.5 ช่ัวโมงทํางานตอสัปดาห) 

3. ภาระงานบรกิารวิชาการ งานพัฒนานักศกึษาและ 

    งานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

   (รวมกันไมนอยกวา 4 ช่ัวโมงทํางานตอสัปดาห) 

3. ภาระงานบริการวชิาการ งานพัฒนา  

   นักศกึษาและงานทํานุบํารุศลิปวัฒนธรรม  

(รวมกันไมนอยกวา 5 ชั่วโมงทํางานตอสัปดาห) 

4.  ภาระงานบรกิารวิชาการ   

   (ไมนอยกวา 3.5 ช่ัวโมงทํางานตอสัปดาห) 

4.  ภาระงานบรกิารวิชาการ   

     (ไมนอยกวา 2 ช่ัวโมงทํางานตอสัปดาห) 

4.  ภาระงานอื่น ๆ ที่สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ และวิธีการพจิารณา

แตงตัง้บุคคลใหดํารงตําแหนง ผศ. รศ. และ ศ. 

4.  ภาระงานอื่น ๆ ที่สอดคลองกับพันธกิจ ของ

มหาวิทยาลัย และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลัก 

เกณฑและวิธีการพจิารณาแตงตัง้บคุคลใหดํารง

ตําแหนง ผศ. รศ. และ ศ. 

5.  ภาระงานบรหิารและงานอื่น ๆ  

   ที่ไดรับมอบหมาย 

5. ภาระงานบรหิารและงานอื่น ๆ 

    ที่ไดรับมอบหมาย 

รวมจํานวน  35  ช่ัวโมงทํางานตอสัปดาห รวมจํานวน  35  ช่ัวโมงทํางานตอสัปดาห รวมจํานวน  35  ช่ัวโมงทํางานตอสัปดาห รวมจาํนวน  35  ช่ัวโมงทํางานตอสัปดาห 

หมายเหตุ  :   พันธกจิมหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

            1.  ใหการศกึษา สงเสริมวชิาการและวชิาชพีชัน้สูง                           2.  ทําการวจิัยเพื่อความเปนเลศิทางวชิาการและเกดิประโยชนแกสังคมเปนสวนรวม 

            3.  บริการทางวชิาการแกสงัคม                                                 4.   ทํานุบํารุงและสงเสริมศลิปวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม 

                     สําหรับ   พันธกจิคณะเศรษฐศาสตร  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

1.   จัดการศกึษาระดับอุดมศกึษาและวชิาชพีชัน้สูง โดยมุงเนนความเปนเลศิทางวชิาการ บัณฑติมคีุณภาพตามมาตรฐานสากล และรอบรูคูคุณธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

2. ผลติผลงานวจิัยทางดานเศรษฐศาสตร เพื่อสามารถสนับสนนุการเรียนการสอนและเพื่อเสนอแนะเชงินโยบายทางดานเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอม 

3. ใหบริการวชิาการแกสังคมมสีวนรวมพัฒนาชุมชนใหเขมแขง็ดวยปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

4. ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ศาสนา อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม เพื่อความเปนเอกลักษณของทองถิ่นภาคเหนอื 

5. พัฒนาระบบบริหารและจดัการในทุกๆ ดาน ดวยหลักธรรมาภบิาล พึ่งพาตนเองโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

และ ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง  หลักเกณฑ และวธิกีารพจิารณาแตงตัง้บคุคล ใหดํารงตําแหนง ผศ. รศ. และ ศ.   

                      ท้ังน้ี  คณะฯ ไดประกาศหลักเกณฑในการคิดคํานวณคาสอนเกนิปนระจําภาคเรียนท่ี ๑ และ ๒  น้ัน  อาจารยจะตองมีภาระงานสอนไมนอยกวา ๑๘ ชั่วโมงทํางานตอสัปดาห (จํานวนชั่วโมงบรรยาย

ไมนอยกวา ๔๕๐ ชั่วโมง)  และเปนไปตามขอบังคับ มช. วาดวยมาตรฐานภาระงานขัน้ตํ่าของคณาจารยประจําสังกัดมหาวิทยาลัยเชยีงใหม  พ.ศ. ๒๕๕๙   จึงมีสิทธใินการเบิกจายคาสอนเกนิของอาจารยคณะฯ 

5 ช่ัวโมง

ทํางาน

ตอ 
สัปดาห 
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และบรรยาย (ตอ)  โดยผูชวยคณบดีฝายบริหาร  ผศ. ดร. กัญญชล   วัฒนากูล    เปนผูบรรยาย  เรื่อง  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง   

หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา พ.ศ. 2559  มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการประเมินผล

การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวทิยาลัย ดังน้ี 

 

                ตามท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม เห็นสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัย เชียงใหม  เรื่อง  หลักเกณฑการขึ้นเงินเดือนพนักงาน

มหาวทิยาลัยประจํา  ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงใหมปีระกาศมหาวทิยาลัยเชยีงใหม เรื่อง หลักเกณฑการขึ้นเงนิเดอืนพนักงานมหาวทิยาลัยประจํา พ.ศ. 

2559  ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เปนตนไป  โดยมีการปรับปรุงหลักเกณฑ ดังน้ี 

   1.  รอบระยะเวลาประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 

เดิม ใหม 

ข้ึนเงินเดือนปละ 1 ครั้ง ณ วันที่ 1 ตุลาคมของทุกป   ข้ึนเงนิเดือน ปละ 2 ครั้ง 

  ครั้งที่ 1 ณ วันท่ี 1 เมษายน  

  (ผลการประเมินคร่ึงปแรก ระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม.... ถงึวันท่ี 31 ธันวาคม ....) 

  ครั้งที่ 2 ณ วันท่ี 1 ตุลาคม  

  (ผลการประเมินคร่ึงปหลัง ระหวางวันท่ี 1 มกราคม ... ถงึวันท่ี 30 มถิุนายน.....) 

             2.  ปรับเพิ่ม พนักงานมหาวทิยาลัยประจําท่ีอยูในหลักเกณฑจะไดรับพจิารณาขึ้นเงินเดอืน  

เดิม ใหม 

1.  มีเวลาปฏิบัติงานในรอบปการประเมิน  ไมนอย

กวา 8 เดือน 

2. ไมถูกลงโทษทางวินัย ยกเวน     โทษภาคทัณฑ 

1. มีเวลาปฏิบัติงานในรอบการประเมินไมนอยกวา 4 เดอืน เวนแตผูท่ีอยูในระหวาง

การไดรับอนุมัติใหลาศึกษา ฝกอบรม  ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยตามสาขาวิชาท่ี

สอดคลองกับความตองของมหาวิทยาลัย  ซึ่งเปนการลาท่ีมีสิทธิ์ไดรับเงินเดือน

ระหวางลา 

2. ไมถูกลงโทษทางวนัิย ยกเวนโทษภาคทัณฑ 

3. ไดรับผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับปานกลางขึ้นไป 

4. เปนผูท่ีเสนอขอตําแหนงทางวิชาการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในขอ 30                 

แหงขอบังคับมหาวทิยาลัยเชยีงใหม วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553 

              3.  ปรับเกณฑระดับการประเมนิและรอยละที่จะไดรับการขึ้นเงนิเดือน 

เดิม ใหม 

1. ระดับดีเยี่ยม (ผลการประเมินไดรับคะแนนรอยละ  

90-100)  จะไดรับการขึ้นเงนิเดอืนไมเกนิรอย 9 

2. ระดับดีมาก (ผลการประเมินไดรับคะแนน  รอยละ                 

80-89) จะไดรับการขึ้นเงนิเดอืนไมเกนิรอยละ 7 

3. ระดับดี (ผลการประเมินไดรับคะแนนรอยละ 65-79)  

จะไดรับการขึ้นเงนิเดอืนไมเกนิรอยละ 5 

4. ระดับพอใช และระดับการปรับปรุง (ผลการประเมิน

ไดรับคะแนนตํ่ากวารอยละ 65)  จะไมไดขึ้นเงนิเดอืน 

1. ระดับดีมาก  (ผลการประเมินไดรับคะแนนรอยละ  90-100)   จะไดรับการขึ้น

เงนิเดอืนไมเกนิรอยละ 4.5 

2. ระดับดี (ผลการประเมินไดรับคะแนนรอยละ 80 แตไมถงึ 90)   จะไดรับการขึ้น

เงนิเดอืนไดไมเกนิรอยละ 3.5 

3. ระดับปานกลาง (ผลการประเมินไดรับคะแนนรอยละ 60 แตไมถงึ 80) จะไดรับ

การขึ้นเงนิเดอืนไดไมเกนิรอยละ 2.5 

4. ระดับพอใช (ผลการประเมินไดรับคะแนน รอยละ 50   แตไมถงึ 60) และระดับ

ตองปรับปรุง (ผลการประเมินไดรับคะแนนตํ่ากวารอยละ 50) จะไมไดรับการขึ้น

เงินเดอืน 
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              4.  ขยายขอความกรณไีมไดขึ้นเงนิเดือน 

เดิม ใหม 

พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับพอใช 

และระดับปรับปรุง และไมไดขึ้นเงินเดือนติดตอกันเปนเวลา                

3 ป  ใหอธิการบดีส่ังเลิกจางเวนแตอยูในระหวางปรับปรุงตนเองหรอื

ระหวางรับการพัฒนาตามขอบังคับวาดวย หลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินการอุทธรณและกระบวนการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2551 

พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับพอใช และ

ระดับปรับปรุง และไมไดขึ้นเงินเดือนติดตอกันเปนเวลา 3 ป หรือ          

6 รอบการประเมิน ใหอธกิารบดีส่ังเลิกจางเวนแตอยูในระหวางปรับปรุง

ตนเองหรือระหวางรับการพัฒนาตามขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการประ เมินการ อุทธรณและกระบวนการพัฒนาพนักงาน

มหาวทิยาลัย พ.ศ. 2558 

 

              ท้ังน้ี   มหาวทิยาลัยฯ ไดเพิ่มขอกําหนดในการกรอก TOR และ JA ตามขอ 5 คอื พนักงานมหาวทิยาลัยผูใดไมจัดทําขอตกลงรวมกอน 

การปฏิบัติงาน (Term of Reference : TOR)  ภายใตขอ 14 แหงขอบังคับมหาวทิยาลัยเชยีงใหม วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553   และ                 

ไมกรอกผลการปฏิบัติงาน (Job Achievement : JA) เสนอตอผูบังคับบัญชา ใหถอืวาผูน้ันไมประสงคจะรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง  

รวมท้ังไมขอรับสิทธหิรือประโยชนตอบแทนใด ๆ ท่ีตองพจิารณาจากผลการประเมินดังกลาว 

              ไดมกีารปรังปรุงหัวขอการประเมนิและมีการประเมินแบบสมรรถนะ ของบุคลากรมหาวทิยาลัยเชยีงใหมแตละประเภท  โดยได

ขอใหท่ีประชุมฯ รวมกันพจิารณานํ้าหนักคะแนนแตละองคประกอบดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางเปรยีบเทยีบแบบประเมินผลการบรหิารบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม  พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2559  (ระบบ CMU MIS) 

เดิม ใหม สรุปขอคิดเห็นเกี่ยวกับขอบังคับฯ โดยท่ีประชุมฯ พิจารณาแลว  เห็นชอบกําหนด

น้ําหนักช่ัวโมงทํางานของแตละหัวขอฯ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (อาจารยท่ีดํารงตําแหนงบรหิาร) โดยอนุโลมใชตามคณาจารยท่ัวไป  ใหพิจารณาดานผลงาน  ดังน้ี 

ก. ผลการปฏิบัติงาน  (70%) น้ําหนัก องคประกอบที่ 1 : ผลสัมฤทธิ์ของงาน  (70%)   น้ําหนักตามมาตรฐานกลาง องคประกอบที่ 1 :  ผลสัมฤทธิ์ของงาน  (70%) โดยถือปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑคณะฯ    

    -การเรียนการสอน       25    (1)  ภาระงานสอน ≥30   30  (คะแนนการประเมินการสอนของอาจารยรายบุคคลในระบบ CMU-MIS)   

และคณะฯ มีนโยบายการพัฒนาดานคุณภาพการสอนของอาจารยรายวิชาใหเปนมาตรฐานเดยีวกัน   

    -งานวจัิย 25    (2)  ภาระงานวจัิยและงานวชิาการอื่น ≥10 25 

    -งานพัฒนานักศกึษา 5    (3) ภาระงานบริการวิชาการ งานพัฒนานักศึกษาและ

งานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

≥10 10 

     -งานบริการวชิาการ 5    (4)  ภาระงานอื่น ๆ ท่ีสอดคลองกับพันธกิจของ

มหาวทิยาลัย 

≥10 5 

     - ง า น บ ริ ห า ร แ ล ะ ง าน อื่ น  ๆ  ท่ี ไ ด รั บ

มอบหมาย 

10 องคประกอบที่ 2: พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (30%)  ระดับสมรรถนะความคาดหวัง                  

(ระดับ 1-5) * 

องคประกอบที่ 2 :  พฤติกรรมการปฏิบัติงาน  (30%)   โดยถือปฏิบัตติามประกาศหลักเกณฑ 

มช. 

ข.ดานพฤตกิรรม/คุณลักษณะสวนบุคคล  (30%)  ก. สมรรถนะหลัก   

1. พฤตกิรรมการทํางาน      1. การมุงผลสัมฤทธิ์   

   - มีความกระตอืรือรนและมีความตัง้ใจในการ

ทํางาน 

5     2. บริการที่ดี   

   - มีความตรงตอเวลา 5     3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ   

   - มีความสนใจใฝรูแสวงหาความรูเพิ่มเตมิ 3     4. การยดึม่ันในความถูกตองชอบธรรม และ

จริยธรรม 

  

   - ใหความรวมมือกับสวนกลางและการ

ทํางานรวมกับผูอื่น 

4     5. การทํางานเปนทีม   

2. คุณลักษณะ  ข. สมรรถนะประจํากลุมงาน   

   - ความเสยีสละและอุทิศเวลาในการทํางาน 5     1. การคดิวเิคราะห   

   - ความมีวนิัย คุณธรรม จริยธรรม 5     2. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน   

- ความมีมนุษยสัมพันธ 

 

 

 

 

3 3. การสบืเสาะหาขอมูล   

ใหสวนงานเลอืกสมรรถนะประจํากลุมงานเพิม่อกี 1 หัวขอ   

4. การดําเนนิการเชิงรุก   

5. การมองภาพองครวม   

ค. สมรรถนะทางการบริหาร   

1. สภาวะผูนํา   

  2. วสิัยทัศน   

 

 

 

 

 

 

3. การวางกลยุทธภาครัฐ   

4. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน   

5. การควบคุมตนเอง   

6. การสอนงานและการมอบหมายงาน   

รวม 100 รวม 100  



เดมิ ใหม สรุปขอคิดเห็นเกี่ยวกับขอบังคับฯ โดยท่ีประชุมฯ พิจารณาแลว   เห็นชอบกําหนด

น้ําหนักช่ัวโมงทํางานของแตละหัวขอฯ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (อาจารยท่ีไมดํารงตําแหนงบรหิาร) ใหพจิารณาดานผลงานดังนี ้

ก. ผลการปฏิบัติงาน  (70%) น้ําหนัก องคประกอบที่ 1: ผลสัมฤทธิ์ของงาน  (70%) น้ําหนักตามมาตรฐาน

กลาง 

  องคประกอบที่  1 :  ผลสัมฤทธิ์ของงาน  (70%) 

                              โดยถือปฏิบัตติามประกาศหลักเกณฑคณะฯ    

   -การเรียนการสอน       30 (1) ภาระงานสอน ≥30  30    (คะแนนการประเมินการสอนของอาจารยรายบุคคลในระบบ CMU-MIS)                            

และคณะฯ มีนโยบายการพัฒนาดานคุณภาพการสอนของอาจารยรายวิชาใหเปนมาตรฐานเดยีวกัน   

 -งานวจัิย 25 (2) ภาระงานวจัิยและงานวชิาการอื่น ≥10 25 

 -งานพัฒนานักศกึษา 5 (3) ภาระงานบริการวิชาการ งานพัฒนานักศกึษาและงาน

ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

≥10 10 

  -งานบริการวชิาการ 5 (4 )  ภาระงานอื่ น  ๆ  ท่ีสอดคลอ ง กับพั นธ กิจขอ ง

มหาวทิยาลัย 

≤10 5 

  -งานบริหารและงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 5 องคประกอบที่ 2: พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (30%)  ระดับสมรรถนะความ

คาดหวัง   (ระดับ 1-5) 

* 

  องคประกอบที่ 2 :  พฤติกรรมการปฏิบัติงาน  (30%)                                                                      

                             โดยถือปฏิบัตติามประกาศหลักเกณฑ มช. 

ข.ดานพฤติกรรม/คุณลักษณะสวนบุคคล  (30%)  ก. สมรรถนะหลัก   

1. พฤตกิรรมการทํางาน  1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ   

   - มีความกระตอืรือรนและมีความตัง้ใจในการทํางาน 5 2. บริการที่ดี   

   - มีความตรงตอเวลา 5 3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ   

   - มีความสนใจใฝรูแสวงหาความรูเพิ่มเตมิ 3 4. การยดึม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม   

    - ใหความรวมมือกับสวนกลางและการทํางานรวมกับ

ผูอื่น 

5 5. การทํางานเปนทีม   

2. คุณลักษณะ  ข. สมรรถนะประจํากลุมงาน   

- ความเสยีสละและอุทิศเวลาในการทํางาน 4 1. การคดิวเิคราะห   

- ความมีวนิัย คุณธรรม จริยธรรม 5 2. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน   

- ความมีมนุษยสัมพันธ 3 3. การสบืเสาะหาขอมูล   

ใหสวนงานเลือกสมรรถนะประจํากลุมงานเพิ่มอกี 1 

หัวขอ 

  

4. การดําเนนิการเชิงรุก   

5. การมองภาพองครวม   

รวม 100 รวม 100  

 

  

หมายเหตุ :    * นํ้าหนักมาตรฐานกลางท่ีเหลอือีก 10 สามารถไปเพิ่มตามขอ 1-3 ไดตามความเหมาะสมโดยตองสอดคลองกับ TOR  

                    ** นํ้าหนักท่ีสวนงานมอบหมายจะตองสอดคลองกับภาระงานขัน้ตํ่าตามท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 

 



 

เดมิ ใหม สรุปขอคดิเห็นเก่ียวกับขอบังคับฯ โดยท่ีประชุมฯ พจิารณาแลว                

เห็นชอบกําหนดน้ําหนักชั่วโมงทํางานของแตละหัวขอฯ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (นักวิจัย) ใหพจิารณาดานผลงานดังนี้ 

ก.ผลการปฏบิัตงิาน  (70%)   น้ําหนัก องคประกอบท่ี 1: ผลสัมฤทธ์ิของงาน  (70%)  น้ําหนักตามมาตรฐานกลาง องคประกอบท่ี 1 :  ผลสัมฤทธ์ิของงาน  (70%) 

                          โดยถอืปฏบัิติตามประกาศหลักเกณฑคณะฯ    

-งานวิจัย 40 (1) ภาระงานวจิัย ≥30 35 

-การเชงิพัฒนา 5 (2) ภาระงานวชิาการอื่น ≥10 15 

-งานบรกิารวชิาการ 5 (3) ภาระงานบรกิารวชิาการ ≥10 10 

-การเรยีนการสอน 10 (4) ภาระงานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ≤10 10 

-งานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 10 (5) ภาระงานอื่น ๆ (นอกเหนือจากขอ 1-4)   

ข.ดานพฤติกรรม/คุณลักษณะสวนบุคคล  

(30%) 

 องคประกอบท่ี 2: พฤตกิรรมการปฏบิัตงิาน  (30%)   ระดับสมรรถนะความคาดหวัง                  

(ระดับ 1-5) * 

องคประกอบท่ี 2 :  พฤตกิรรมการปฏบิัตงิาน  (30%)                                                                      

                           โดยถอืปฏบัิติตามประกาศหลักเกณฑ มช. 

1. พฤติกรรมการทํางาน  ก. สมรรถนะหลัก   

- มีความกระตือรือรนและมีความต้ังใจใน

การทํางาน 

5 1. การมุงผลสัมฤทธิ ์   

- มีความตรงตอเวลา 5 2. บรกิารท่ีดี   

- มีความสนใจใฝรูแสวงหาความรูเพ่ิมเติม 5 3. การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชพี   

- ใหความรวมมือกับสวนกลางและการ

ทํางานรวมกับผูอื่น 

5 4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจรยิธรรม   

2. คุณลักษณะ  5. การทํางานเปนทีม   

- ความเสียสละและอุ ทิศเวลาในการ

ทํางาน 

3 ข. สมรรถนะประจํากลุมงาน   

- ความมีวนัิย คุณธรรม จรยิธรรม 4 1. การคดิวเิคราะห   

- ความมีมนุษยสัมพันธ 3 2. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน   

  3. การสืบเสาะหาขอมูล   

  ใหสวนงานเลือกสมรรถนะประจํากลุมงานเพ่ิมอกี 1 

หัวขอ 

  

  4. การดําเนินการเชงิรุก   

  5. การมองภาพองครวม   

รวม 100 รวม 100  

  หมายเหตุ :    * นํ้าหนักมาตรฐานกลางท่ีเหลอือีก 10 สามารถไปเพิ่มตามขอ 1-3 ไดตามความเหมาะสมโดยตองสอดคลองกับ TOR  

                        ** นํ้าหนักท่ีสวนงานมอบหมายจะตองสอดคลองกับภาระงานขัน้ตํ่าตามท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 



เดมิ ใหม สรุปขอคดิเห็นเก่ียวกับขอบังคับฯ โดยท่ีประชุมฯ พจิารณาแลว                

เห็นชอบกําหนดน้ําหนักชั่วโมงทํางานของแตละหัวขอฯ พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏบิัติงาน (กลุมบรหิารระดับตน-หัวหนางาน) ใหพจิารณาดานผลงานดังนี ้

ก.ผลการปฏิบัติงาน (คุณภาพ/ความพึงพอใจ  

(70%)  

น้ําหนัก องคประกอบท่ี 1: ผลสัมฤทธ์ิของงาน (70%)   น้ําหนักตามมาตรฐานกลาง  องคประกอบท่ี 1 :  ผลสัมฤทธ์ิของงาน (70%)   

                            โดยถอืปฏบัิติตามประกาศหลักเกณฑคณะฯ   

-งานบรหิาร 25 (1) งานบรหิารจัดการ 25 25 

-งานประจํา 25 (2) งานประจํา 25 25 

-งานพัฒนา/งานบรกิารวิชาการ 10 (3) งานเชงิพัฒนา 10 10 

-งานพิเศษอื่นๆ 10 (4) งานพเิศษอื่นๆ 10 10 

ข.พฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

(30%)   

 องคประกอบท่ี 2 : พฤตกิรรมการปฏบิัตงิาน (30%)   ระดับสมรรถนะความคาดหวัง                    

(ระดับ 1-5) * 

  องคประกอบท่ี 2 :   พฤตกิรรมการปฏบิตังิาน (30%)  

 โดยถอืปฏบัิติตามประกาศหลักเกณฑ มช. 

-ความรับผดิชอบและตรงตอเวลา 4 ก. สมรรถนะหลัก   

-ความมีนํ้าใจ/เสียสละ/อทิุศเวลา 4 1. การมุงผลสัมฤทธิ ์   

-ความต้ังใจในการทํางาน 4 2. บรกิารท่ีดี   

-มนุษยสัมพันธ 4 3. การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชพี   

-การพัฒนาตนเอง 3 4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจรยิธรรม   

-การนิเทศงานผูอื่น 3 5. การทํางานเปนทีม   

-การทํางานรวมกับผูอื่น 4 ข. สมรรถนะประจํากลุมงาน   

-ภาวะผูนํา 4 1. การคดิวเิคราะห   

  2. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน   

3. การสืบเสาะหาขอมูล   

ใหสวนงานเลือกสมรรถนะประจํากลุมงานเพ่ิมอกี 1 หัวขอ   

4. การดําเนินการเชงิรุก   

5. การมองภาพองครวม   

ค. สมรรถนะทางการบรหิาร   

1. สภาวะผูนํา   

  2. วสัิยทัศน   

 

 

 

 

รวม 

 

 

 

 

100 

3. การวางกลยุทธภาครัฐ   

4. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปล่ียน   

5. การควบคุมตนเอง   

6. การสอนงานและการมอบหมายงาน   

รวม 100  

  หมายเหตุ :   * นํ้าหนักท่ีสวนงานมอบหมายจะตองสอดคลองกับภาระงานขัน้ตํ่าตามท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 



เดมิ ใหม ขอคดิเห็นเก่ียวกับขอบังคับฯ โดยท่ีประชุมฯ พจิารณาแลว                

เห็นชอบกําหนดน้ําหนักชั่วโมงทํางานของแตละหัวขอฯ พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏบิัติงาน (กลุมปฏบิัติการและวิชาชพี)  ใหพจิารณาดานผลงานดังนี้ 

ก.ผลการปฏิบัติงาน (คุณภาพ/ความพึงพอใจ  

(70%)  

น้ําหนัก องคประกอบท่ี 1: ผลสัมฤทธ์ิของงาน (70)  น้ําหนักตามมาตรฐานกลาง   องคประกอบท่ี 1 :  ผลสัมฤทธ์ิของงาน (70%)   

                            โดยถือปฏบิัตติามประกาศหลักเกณฑคณะฯ   

-งานประจํา 50 (1) งานประจาํ 55 55 

-งานพัฒนา/งานบรกิารวิชาการ 10 (2) งานท่ีไดรับมอบหมายอื่น ๆ 10 10 

-งานพิเศษอื่นๆ 10 (3) งานเชงิพัฒนา 5 5 

ข.พฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

(30%)   

 องคประกอบท่ี 2 : พฤตกิรรมการปฏบิัตงิาน (30%)   ระดับสมรรถนะความคาดหวัง              

(ระดับ 1-5) * 

  องคประกอบท่ี 2 :   พฤตกิรรมการปฏบิตังิาน (30%)  

                  โดยถอืปฏบัิติตามประกาศหลักเกณฑ มช. 

-ความรับผดิชอบและตรงตอเวลา 5 ก. สมรรถนะหลัก   

-ความมีนํ้าใจ/เสียสละ/อทิุศเวลา 5 1. การมุงผลสัมฤทธิ ์   

-ความต้ังใจในการทํางาน 4 2. บรกิารท่ีดี   

-มนุษยสัมพันธ 3 3. การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชพี   

-การพัฒนาตนเอง 3 4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจรยิธรรม   

-การรักษาระเบียบวนัิย 4 5. การทํางานเปนทีม   

-การทํางานรวมกับผูอื่น 3 ข. สมรรถนะประจํากลุมงาน   

-การรวมมอืในกิจกรรมของสวนรวม 3 1. การคดิวเิคราะห   

2. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน   

3. การสืบเสาะหาขอมูล   

ใหสวนงานเลือกสมรรถนะประจํากลุมงานเพ่ิมอกี 1 

หัวขอ 

  

4. การดําเนินการเชงิรุก   

5. การมองภาพองครวม   

รวม 100 รวม 100  

 

  หมายเหตุ :   * นํ้าหนักท่ีสวนงานมอบหมายจะตองสอดคลองกับภาระงานขัน้ตํ่าตามท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 

 



 

 

  หมายเหตุ :   * นํ้าหนักท่ีสวนงานมอบหมายจะตองสอดคลองกับภาระงานขัน้ตํ่าตามท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 

 

             ประกอบกับคณะฯ ไดแจงเวยีนประกาศ หลักเกณฑและวธีิการประเมนิผลการปฏบัิตงิานของบุคลากรเพื่อประกอบการพจิารณาผลการปฏบัิติงานบุคลกรคณะเศรษฐศาสตร ประจําป

งบประมาณ 2558 ณ 1 เมษายน 2558  และ ปงบประมาณ 2559 ณ 1 ตุลาคม 2558  ประกาศ ณ วันท่ี 5 มถิุนายน  2558  ในการนี้ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในพจิารณาเลื่อน

เงนิเดอืนเปนไปดวยความเรียบรอย คณะฯ จงึไดกําหนดหลักเกณฑและวธีิการประเมนิผลการปฏบัิติงานของขาราชการ พนักงานมหาวทิยาลัยและพนักงานมหาวทิยาลัยช่ัวคราว (พนักงานสวนงาน) 

เพื่อใชประกอบการพจิารณาเลื่อนเงนิเดอืนประจําปงบประมาณ 2569 และปงบประมาณ 2560 ดังนี้

เดมิ ใหม ขอคดิเห็นเก่ียวกับขอบังคับฯ โดยท่ีประชุมฯ พจิารณาแลว                

เห็นชอบกําหนดน้ําหนักชั่วโมงทํางานของแตละหัวขอฯ พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏบิัติงาน (กลุมบรกิาร)  ใหพจิารณาดานผลงานดังนี้ 

ก.ผลการปฏิบัติงาน (คุณภาพ/ความพึงพอใจ  

(70%)  

น้ําหนัก องคประกอบท่ี 1: ผลสัมฤทธ์ิของงาน (70%)   น้ําหนักตามมาตรฐานกลาง   องคประกอบท่ี 1 :  ผลสัมฤทธ์ิของงาน (70%)   

                            โดยถือปฏบิัตติามประกาศหลักเกณฑคณะฯ 

-งานประจํา 65 (1) งานประจาํ 60 60 

-งานพิเศษอื่นๆ 5 (2) งานท่ีไดรับมอบหมายอื่น ๆ 10 10 

ข.พฤตกิรรมท่ีเกี่ยวของกับการปฏบิัตงิาน (30%)    องคประกอบท่ี 2 : พฤตกิรรมการปฏบิัตงิาน (30%)   ระดับสมรรถนะความคาดหวัง               

(ระดับ 1-5) * 

องคประกอบท่ี 2 :   พฤตกิรรมการปฏบิัตงิาน (30%)  

                  โดยถอืปฏบัิติตามประกาศหลักเกณฑ มช. 

-ความรับผดิชอบและตรงตอเวลา 5 ก. สมรรถนะหลัก   

-ความมีนํ้าใจ/เสียสละ/อทิุศเวลา 5 1. การมุงผลสัมฤทธิ ์   

-ความต้ังใจในการทํางาน 4 2. บรกิารท่ีดี   

-มนุษยสัมพันธ 3 3. การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชพี   

-การพัฒนาตนเอง 3 4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจรยิธรรม   

-การรักษาระเบียบวนัิย 4 5. การทํางานเปนทีม   

-การทํางานรวมกับผูอืน่ 3 ข. สมรรถนะประจํากลุมงาน   

-การรวมมอืในกิจกรรมของสวนรวม 3 1. การคดิวเิคราะห   

2. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน   

3. การสืบเสาะหาขอมูล   

ใหสวนงานเลือกสมรรถนะประจํากลุมงานเพ่ิมอกี 1 

หัวขอ 

  

4. การดําเนินการเชงิรุก   

5. การมองภาพองครวม   

รวม 100 รวม 100  



-11- 

 

     สําหรับขาราชการ  : 

      - เลื่อนเงนิเดือนประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ (ณ ๑ เมษายน ๒๕๕๙) ชวงเวลาปฏิบัติงานระหวาง ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘–๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

      - เลื่อนเงนิเดือนประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)  ชวงเวลาปฏิบัติงานระหวาง ๑ มกราคม ๒๕๕๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

      - เลื่อนเงนิเดือนประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐  (ณ ๑ เมษายน ๒๕๖๐)  ชวงเวลาปฏิบัติงานระหวาง ๑กรกฎาคม ๒๕๕๙–๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

      สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราวฯ  : 

      - เลื่อนเงนิเดือนประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) ชวงเวลาปฏิบัติงานระหวาง ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ –๓๐ มถุินายน ๒๕๕๙ 

             ๑.  Basic Needs คดิเปนรอยละ ๒๐ ใหบุคลากรคณะฯ ท่ีมีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดอืนประจําป โดยใหไดรับเทากันทุกคน สวน

ท่ีเหลอือีกรอยละ ๘๐ จะประเมนิโดยผลการปฏบัิติงาน (Productivity)  

             ๒.  สําหรับบุคลากร ขาราชการ (อาจารย) และพนักงานมหาวทิยาลัยมหาวทิยาลัยประจํา สายวชิาการ (อาจารย/นักวิจัย) ในสวนท่ีเหลือ

อีกรอยละ ๘๐ จะถูกประเมนิโดยการพจิารณาจากผลการปฏิบัติงาน (Productivity) ซึ่งประกอบไปดวย KPI และ TOR คดิเปนรอยละ ๑๐๐  โดย

แบงเปน KPI  รอยละ ๖๐ และ TOR รอยละ ๔๐    

             ๓.  สําหรับบุคลากร  ขาราชการ (หัวหนางาน)  พนักงานมหาวทิยาลัยประจํา สายปฏิบัติการ (หัวหนางาน/เจาหนาท่ี)และพนักงาน

มหาวทิยาลัยชั่วคราวฯ   สายปฏิบัติการ (เจาหนาท่ี) พจิารณาจาก TOR คดิเปนรอยละ ๘๐ 

             โดยคณะฯ จะนําจํานวนเงนิคงเหลือซึ่งหัก Basic Needs รอยละ ๒๐ ไปจัดสรรในการเลื่อนเงนิเดอืนบุคลากรท่ีไดรับการพจิารณาเลื่อน

เงนิเดอืนประจําป จากการพิจารณาตามผลการปฏบัิติงาน (Productivity) อีกรอยละ ๘๐ 

             สําหรับขาราชการ (อาจารย) และ พนักงานมหาวทิยาลัย สายวชิาการ (อาจารยและนักวจัิย)  ท่ีลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก หรอื ไป

ปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรูทางวชิาการภายในประเทศ ใหไดรับเฉพาะ Basic Needs รอยละ ๒๐ เทาน้ัน  โดยคณะฯ ไดแจงเวยีนใหทราบท่ัวกันแลว 

ผานระบบ E-Office    

             โดยมหาวทิยาลัยฯ  ไดขอใหสวนงานฯ ถอืปฏบัิติตามประกาศมหาวทิยาลัยเชยีงใหม เรื่อง   หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานมหาวทิยาลัยประจํา พ.ศ. 2559 มหาวทิยาลัยไดปรับปรุงหลักเกณฑ วธิกีารประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวทิยาลัย

พจิารณาดําเนินการดังตอไปน้ี 

๑) ใหหัวหนาสวนงาน (คณบดี) เปนผูประเมินผลการปฎิบัติงานของรองหัวหนาสวนงานและผูชวยหัวหนางาน/หัวหนาสํานักวิชา  

(อาจารยท่ีดํารงตําแหนงบริหาร) 

๒) ใหหัวหนาสวนงานแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา/ขาราชการ และ

พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราวฯ   โดยท่ีประชมุฯ เห็นชอบใหหนวยบริหารงานบุคคล  งานบริหารท่ัวไป  ดําเนินการจัดทําหนังสอื 

เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติยกเวนองคประกอบของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/

พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวฯ สายวิชาการ/สายปฏิบัติการ  เน่ืองจากปจจุบันคณะฯ ไมมีหัวหนาสํานักวิชาและเลขานุการคณะฯ แตอยางใด  จึง

ขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะฯ ตามมติของที่ประชุมฯ พิจารณาแลว  เห็นชอบกําหนดน้ําหนัก

ช่ัวโมงทํางานของแบบประเมนิฯแตละหัวขอ ดังกลาวขางตน  โดยมีองคประกอบดังน้ี 

                     ๒.๑   คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ/ขาราชการ/พนักงาน

มหาวิทยาลัยช่ัวคราว (อาจารยที่ไมดํารงตําแหนงบรหิาร) ประกอบดวย  

                    (๑)   ดร. พสิฐิ    ล้ีอาธรรม                         คณบดีคณะเศรษฐศาสตร                                   เปนประธานกรรมการ 

                    (๒)   รศ. ดร. ปยะลักษณ   พุทธวงศ              รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร                  

                                                                                (กรรมการบริหารประจําสวนงาน)                             เปนกรรมการ 

                    (๓)   ขอยกเวน          หัวหนาสํานักวชิาท่ีผูรับการประเมินสังกัด  ๑ คน   เปนกรรมการ 

                    (๔)   รศ. ดร. ศศิเพ็ญ     พวงสายใจ              คณาจารยประจําในสํานักวชิา                                  เปนกรรมการ 

                    (๕)   อ. ดร. จารึก          สงิหปรีชา               คณาจารยประจําในสํานักวชิา                                 เปนกรรมการ 

                                                                                (คณาจารยประจําในสํานักวชิา ๒ คน)     

                     (๖)   นางสาววัลลภา    วราทร                     หัวหนาบริหารท่ัวไป                                   เปนเลขานุการ 

                                                                                (บุคคลท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล   ๑  คน)    
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                      ๒.๒   คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (นักวิจัย) ขาราชการ และ

พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราวฯ สายปฏิบัตกิาร ประกอบดวย 

                                ๒.๒.๑  คณะกรรมการประเมนิผลการปฏิบัตงิานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (นักวิจัย)  ประกอบดวย 

                                (๑)   ดร. พสิฐิ      ล้ีอาธรรม                คณบดีคณะเศรษฐศาสตร                         เปนประธานกรรมการ 

                                (๒)   รศ. ดร. กาญจนา   โชคถาวร        รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร                  

                                                                                     (กรรมการบริหารประจําสวนงาน)     เปนกรรมการ 

                                (๓)   ขอยกเวน  หัวหนาสํานักวิชา หรือ เลขานุการสวนงาน  ๑ คน        เปนกรรมการ 

                                (๔)   อ.ดร. นัทธมน    ธรีะกุล               ผูชวยคณบดีฝายบัณฑติศึกษาและวจัิย         เปนกรรมการ 

                                                                                     (หัวหนางานท่ีเกี่ยวของ  ๑ คน) 

                                (๕)   นางสาววัลลภา    วราทร              หัวหนางานบริหารท่ัวไป     เปนเลขานุการ          

                                                                                     (บุคคลท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล   ๑  คน)    
 

                                ๒.๒.๒   คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ/ขาราชการ                  

(หัวหนางาน)  จํานวน ๕  งาน  ประกอบดวย 

            ๒.๒.๒.๑ หัวหนางานบรหิารท่ัวไป ประกอบดวย 

                               (๑)   ดร. พสิฐิ      ลี้อาธรรม                คณบดีคณะเศรษฐศาสตร  เปนประธานกรรมการ 

                               (๒)   ผศ. ดร. ไพรัช   กาญจนการุณ       รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร  เปนกรรมการ 

                                                                                   (กรรมการบริหารประจําสวนงาน)      

                               (๓)   ขอยกเวน  หัวหนาสํานักวชิา หรอื เลขานุการสวนงาน  ๑ คน         เปนกรรมการ 

                               (๔)   นางพัชรินทร   ศรีสวัสดิ ์              หัวหนางานนโยบายและแผนฯ  เปนกรรมการ 

                                                                                   (หัวหนางานท่ีเกี่ยวของ  ๑ คน)           

                               (๕)   นางสาวปวติรา กบิลพัตร        พนักงานปฏบัิติงาน   เลขานุการ 

            ๒.๒.๒.๒ หัวหนางานการเงนิ การคลัง และพัสดุ ประกอบดวย 

                              (๑)   ดร. พสิฐิ      ลี้อาธรรม                คณบดีคณะเศรษฐศาสตร  เปนประธานกรรมการ 

                              (๒)   ผศ. ดร. ไพรัช   กาญจนการุณ       รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร   เปนกรรมการ 

                                                                                   (กรรมการบริหารประจําสวนงาน)  

                              (๓)   ขอยกเวน  หัวหนาสํานักวิชา หรอื เลขานุการสวนงาน  ๑ คน   เปนกรรมการ 

                              (๔)   นางสาววัลลภา   วราทร              หัวหนางานการเงินการคลังและพัสดุ เปนกรรมการ 

                                                                                (หัวหนางานท่ีเกี่ยวของ  ๑ คน)           

                               (๕)   นางสาวปวติรา กบิลพัตร        พนักงานปฏบัิติงาน   เลขานุการ 

            ๒.๒.๒.๓ หัวหนางานนโยบายและแผนและประกันคณุภาพการศึกษา ประกอบดวย 

                               (๑)   ดร. พสิิฐ      ล้ีอาธรรม                คณบดีคณะเศรษฐศาสตร  เปนประธานกรรมการ 

                               (๒)   ผศ. ดร. ไพรัช   กาญจนการุณ       รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร  เปนกรรมการ 

                                                                                   (กรรมการบริหารประจําสวนงาน)                                                       

                               (๓)   ขอยกเวน  หัวหนาสํานักวชิา หรอื เลขานุการสวนงาน  ๑ คน  เปนกรรมการ 

                               (๔)   นางสุดอนงค   ชุมพล                  หัวหนางานการเงนิการคลังและพัสดุ       เปนกรรมการ 

                                                                                   (หัวหนางานท่ีเกี่ยวของ  ๑ คน)           

                               (๕)   นางสาวปวติรา กบิลพัตร        พนักงานปฏบัิติงาน   เลขานุการ 
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            ๒.๒.๒.๔ หัวหนางานบรกิารการศกึษาและพัฒนาคุณภาพนักศกึษา 

                               (๑)   ดร. พสิิฐ      ล้ีอาธรรม                   คณบดีคณะเศรษฐศาสตร  เปนประธานกรรมการ 

                               (๒)   รศ.ดร. ปยะลักษณ   พุทธวงศ           รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร  เปนกรรมการ 

                                                                                       (กรรมการบริหารประจําสวนงาน)    

                               (๓)   ขอยกเวน  หัวหนาสํานักวชิา หรอื เลขานุการสวนงาน  ๑ คน      เปนกรรมการ 

                               (๔)   นางสาวกุลชรี   กฤษฎาธกิารกุล      หัวหนางานบริหารงานวจัิยฯ   เปนกรรมการ 

                                                                                     (หัวหนางานท่ีเกี่ยวของ  ๑ คน) 

                               (๕)   นางสาวปวติรา กบิลพัตร        พนักงานปฏบัิติงาน   เลขานุการ 

            ๒.๒.๒.๕ หัวหนางานบรหิารงานวิจัย บรกิารวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

                                (๑)   ดร. พสิฐิ      ลี้อาธรรม                  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร  เปนประธานกรรมการ 

                                (๒)   รศ. ดร. กาญจนา   โชคถาวร          รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร  เปนกรรมการ 

                                                                                      (กรรมการบริหารประจําสวนงาน)    

                                (๓)   ขอยกเวน  หัวหนาสํานักวชิา หรอื เลขานุการสวนงาน  ๑ คน        เปนกรรมการ 

                                (๔)   นางสาวมัลลิกา   กัญญธพาณิชย       หัวหนางานบริการการศึกษาฯ  เปนกรรมการ 

                                                                                       (หัวหนางานท่ีเกี่ยวของ  ๑ คน) 

                                (๕)   นางสาวปวติรา กบิลพัตร        พนักงานปฏบัิติงาน   เลขานุการ 

                               ๒.๒.๓   คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราวฯ  

สายปฏิบัตกิาร  สังกัดงานบรหิารท่ัวไป  ประกอบดวย 

                               (๑)   ดร. พสิฐิ      ล้ีอาธรรม                คณบดีคณะเศรษฐศาสตร                         เปนประธานกรรมการ 

                               (๒)   ผศ. ดร. ไพรัช   กาญจนการุณ       รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร                  

                                                                                   (กรรมการบริหารประจําสวนงาน)     เปนกรรมการ 

                               (๓)   ขอยกเวน  หัวหนาสํานักวิชา หรอื เลขานุการสวนงาน  ๑ คน         เปนกรรมการ 

                               (๔)   นางสาววัลลภา      วราทร            หัวหนางานบริหารท่ัวไป        เปนกรรมการ 

                                                                                    (หัวหนางานท่ีเกี่ยวของ  ๑ คน)           

                               (๕)   นางสาวปวติรา       กบิลพัตร         พนักงานปฏิบัติงาน                                   เปนเลขานุการ               

                                                                                    (บุคคลท่ีปฏบัิติงานเกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล ๑ คน)  

                               ๒.๒.๔   คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ สังกัดงานการเงิน 

การคลังและพัสดุ  ประกอบดวย 

                               (๑)   ดร. พสิิฐ      ล้ีอาธรรม                 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร                          เปนประธานกรรมการ 

                               (๒)   ผศ. ดร. ไพรัช   กาญจนการุณ       รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร                  

                                                                                    (กรรมการบริหารประจําสวนงาน)     เปนกรรมการ 

                               (๓)   ขอยกเวน  หัวหนาสํานักวิชา หรอื เลขานุการสวนงาน  ๑ คน       เปนกรรมการ 

                               (๔)   นางสุดอนงค     ชมพล                 หัวหนางานการเงนิ การคลัง และพัสดุ   เปนกรรมการ 

                                                                                    (หัวหนางานท่ีเกี่ยวของ  ๑ คน)           

                               (๕)   นางสาววัลลภา       วราทร            หัวหนางานบริหารท่ัวไป                                   เปนเลขานุการ               

                                                                                    (บุคคลท่ีปฏบัิติงานเกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล ๑ คน)    
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                               ๒.๒.๕   คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ สังกัดงานนโยบาย

และแผน และประกันคุณภาพการศกึษา  ประกอบดวย 

                               (๑)   ดร. พิสิฐ      ลี้อาธรรม                 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร                          เปนประธานกรรมการ 

                               (๒)   ผศ. ดร. ไพรัช   กาญจนการุณ       รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร                  

                                                                                    (กรรมการบริหารประจําสวนงาน)     เปนกรรมการ 

                               (๓)   ขอยกเวน  หัวหนาสํานักวิชา หรอื เลขานุการสวนงาน  ๑ คน      เปนกรรมการ 

                               (๔)   นางพัชรินทร    ศรีสวัสดิ์              หัวหนางานนโยบายและแผนฯ               เปนกรรมการ 

                                                                                    (หัวหนางานท่ีเกี่ยวของ  ๑ คน) 

                               (๕)   นางสาววัลลภา    วราทร              หัวหนางานบริหารท่ัวไป               เปนเลขานุการ          

                                                                                    (บุคคลท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล  ๑  คน)    

                               ๒.๒.๖   คณะกรรมการประเมนิผลการปฏิบัตงิานของพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราวฯ  

สายปฏิบัตกิาร  สังกัดงานบรกิารการศกึษาและพัฒนาคุณภาพนักศกึษา  ประกอบดวย 

                               (๑)   ดร. พสิิฐ      ล้ีอาธรรม                   คณบดีคณะเศรษฐศาสตร                          เปนประธานกรรมการ 

                               (๒)   รศ.ดร. ปยะลักษณ   พุทธวงศ           รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร                  

                                                                                       (กรรมการบริหารประจําสวนงาน)     เปนกรรมการ 

                               (๓)   ขอยกเวน  หัวหนาสํานักวิชา หรอื เลขานุการสวนงาน  ๑ คน       เปนกรรมการ  

                               (๔)   นางสาวมัลลิกา   กัญญธพาณิชย       หัวหนางานบริการการศึกษาฯ                เปนกรรมการ 

                                                                                       (หัวหนางานท่ีเกี่ยวของ  ๑ คน) 

                               (๕)   นางสาววัลลภา    วราทร                  หัวหนางานบริหารท่ัวไป               เปนเลขานุการ          

                                                                                       (บุคคลท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล  ๑  คน)    

                               ๒.๒.๗  คณะกรรมการประเมนิผลการปฏิบัตงิานของพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราวฯ  

สายปฏิบัตกิาร สังกัดงานบรหิารงานวิจัย บรกิารวิชาการ และวิเทศสัมพันธ  ประกอบดวย 

                                (๑)   ดร. พสิฐิ      ลีอ้าธรรม                  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร                          เปนประธานกรรมการ 

                                (๒)   รศ. ดร. กาญจนา   โชคถาวร          รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร                  

                                                                                      (กรรมการบริหารประจําสวนงาน)     เปนกรรมการ 

                                (๓)   ขอยกเวน  หัวหนาสํานักวิชา หรือ เลขานุการสวนงาน  ๑ คน      เปนกรรมการ 

                                (๔)   นางสาวกุลชรี   กฤษฎาธกิารกุล      หัวหนางานบริหารงานวจัิยฯ                เปนกรรมการ 

                                                                                     (หัวหนางานท่ีเกี่ยวของ  ๑ คน) 

                                (๕)   นางสาววัลลภา    วราทร               หัวหนางานบริหารท่ัวไป               เปนเลขานุการ          

                                                                                     (บุคคลท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล  ๑  คน)    
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