
Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment) สําหรับการประเมินผลการปฏบิัติงาน 
 

  

1 

 

สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป 

สวนงานทีส่ังกัด 
(คณะ/สถาบนั/สํานัก) 

คณะสัตวแพทยศาสตร หนวยงานทีส่งักัด ภาควิชาเวชศาสตรสัตวใหญและสัตวป 

ชื่อ-สกุล  
(ผูบังคับบญัชาผูจัดทาํ) 

 ตําแหนง 
ผูบังคับบญัชาผูจัดทํา 

หัวหนาภาควิชา 

 

ชื่อ-สกุล  
(ผูรับมอบหมายงาน) 

 ตําแหนง 
ผูรับมอบหมายงาน 

 อาจารย  

สวนที่ 2 : ขอมูลการกําหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs) 

ภาระงานหลัก ความสาํเร็จทีค่าดหวัง 
จากงานหลัก  

ตัวชี้วัดผลงาน : PIs  
 

KPIs 
(3-5 ขอ) 

สอนรายวิชาที่ไดรับมอบหมาย
หลักสูตร สัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต 

สอนรายวิชาที่ไดรับมอบหมาย
หลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ใหมีประสทิธิภาพ ไดผลสัมฤทธ์ิ
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1) ผลประเมินความพึง
พอใจตอรายวิชาที่สอน
ไมนอยกวา 3.5 

 

 

สอนรายวิชาที่ไดรับมอบหมาย
หลักสูตรบัณฑติศึกษา(ถามี) 

สอนรายวิชาที่ไดรับมอบหมาย
หลักสูตร …ใหมีประสิทธิภาพ ได
ผลสมัฤทธ์ิตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร 

2)  ผลประเมินความพึง
พอใจตอรายวิชาที่สอน
ไมนอยกวา 3.5 

 

 

ปฏิบัติหนาทอีาจารยที่ปรึกษา
นิสิตปริญญาตรี 

ปฏิบัติหนาทีอาจารยที่ปรึกษานิสิต
ปริญญาตรีใหมีประสิทธิภาพไดผล
สัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร 

3) จํานวนนิสิตที่รับผิดชอบ  

ปฏิบัติหนาทีอาจารย
วิทยานิพนธนิสิตบัณฑิตศึกษา
(ถามี) 

ปฏิบัติหนาทีอาจารยที่ปรึกษานิสิต
ปริญญาตรีใหมีประสิทธิภาพไดผล
สัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร 

4) จํานวนนิสิตบัณฑิตที่
เปนที่ปรึกษาหลัก 

5) จํานวนนิตที่เปนที่
ปรึกษารวม 

6) จํานวนนิสิตที่จบตาม
เปาหมายกําหนด 

 

ปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
กิจกรรมนิสิต(ชมรม) (ถามี) 

ปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
กิจกรรมนิสิต(ชมรม)ตามที่รบั
มอบหมายใหเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด 

7) ผลประเมินความพึง
พอใจนิสิตตอการปฏิบัติ
หนาที่ของอาจารยที่
ปรึกษา 

 

ปฏิบัติงานนิเทศนการฝกงาน/ ปฏิบัติงานนิเทศนการฝกงาน/สห 8) รอยละจํานวนช่ัวโมงใน  
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ภาระงานหลัก ความสาํเร็จทีค่าดหวัง 
จากงานหลัก  

ตัวชี้วัดผลงาน : PIs  
 

KPIs 
(3-5 ขอ) 

สหกิจศึกษา(ถามี) กิจศึกษาตามทีร่ับมอบหมายให
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

การปฏิบัติงานไดตามที่
รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานรับผิดชอบบริหาร/
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร()(ถามี) 

ปฏิบัติงานรับผิดชอบหลักสูตร()
ตามที่รับมอบหมายใหเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด 

9) รอยละของของ
กระบวนการบริหาร
หลักสูตรเปนไปตาม
เปาหมาย 

10) รอยละของของ
กระบวนการปรับปรุงาร
หลักสูตรที่รับผิดชอบ
เปนไปตามเปาหมาย 

11) รอยละของของ
กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรที่รับผิดชอบ
เปนไปตามเปาหมาย 
 

 

ผลิตผลงานวิชาการ(บทความ/
เอกสารคําสอน) 

ผลิตผลงานวิชาการ(บทความ/
เอกสารคําสอน)ตามที่รับ
มอบหมายใหเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด 

12) จํานวนตําราทาง
วิชาการที่ไดรบัรอง
คุณภาพจาก
ผูทรงคณุวุฒ ิ

13) จํานวนเอกสารคําสอน
ที่ไดรับการปรบัปรุง 

14) รอยละของสื่อการเรียน
การสอนอิเล็กโทรนิก 

 

ผลิตงานวิจัย/สิทธิบัตร ผลิตงานวิจัย/สิทธิบัตรตามที่รับ
มอบหมายใหเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด 

15) จํานวนผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรร 

16) จํานวนผลงานวิจัย
ตีพิมพในฐานขอมูล 
SCOPUS หรอื ISI  

17) จํานวนขอเสนอ
โครงการขอทนุวิจัยจาก
หนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย 

18) จํานวนเงินวิจัย
สนับสนุนงานวิจัยจาก
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ภาระงานหลัก ความสาํเร็จทีค่าดหวัง 
จากงานหลัก  

ตัวชี้วัดผลงาน : PIs  
 

KPIs 
(3-5 ขอ) 

แหลงทุนทั้งภายนอก
และภายใน
มหาวิทยาลัย 

บริการวิชาการใหกับชุมชน(ถามี) บริการวิชาการใหกับชุมชนตามที่
รับมอบหมายใหเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด 

19) จํานวนวันทีป่ฏิบัติงาน
บริการวิชาการใน 
รพส/ชนส  

 

บริการวิชาการเปนผูทรงคุณวุฒิ
(ถามี) 

บริการวิชาการเปนผูทรงคุณวุฒิ
ตามที่รับมอบหมายใหเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด 

20) จํานวนหนวยงาน
ภายนอกระดับชาติที่
ไดรับเชญิเปน
ผูทรงคณุวุฒ ิ

21) จํานวนหนวยงาน
ภายนอกที่ระดับ
นานาชาติที่ไดรับเชญิ
เปนผูทรงคุณวุฒ ิ

 

บริการวิชาการเปนกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ(ถามี) 

บริการวิชาการเปนกรรมการสอบ
วิทยานิพนธตามที่รับมอบหมายให
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

22) จํานวนตรั้งที่ไดรับเชิญ
เปนกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ 

 

บริการวิชาการเปนกรรมการ
โครงการพัฒนาวิชาการ(ถามี) 

บริการวิชาการเปนกรรมการ
โครงการพัฒนาวิชาการตามที่รับ
มอบหมายใหเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด 

23) กําไรสุทธิจากการ
ดําเนินการทางวิชาการ
ไมนอยกวารอยละ 25 

 

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(ถามี) 

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตามที่รับมอบหมายใหเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด 

24) จํานวนรายวิชาที่มี
การบูรณาการการเรียน
การสอนรวมกับการ
ทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 

ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
ตามยุทธศาสตรคณะ 

ผลปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
ตามยุทธศาสตรคณะเปนไปตาม
เปาหมาย 

25) จํานวนขอสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 

26) จํานวนโครงการทีเ่ปน
ผูรับผิดชอบโครงการ/
กรรมการการจัดประชุม
สัมนาวิชาการ 
ฝกอบรมทางสัตว
แพทยในระดับชาติ 
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ภาระงานหลัก ความสาํเร็จทีค่าดหวัง 
จากงานหลัก  

ตัวชี้วัดผลงาน : PIs  
 

KPIs 
(3-5 ขอ) 

27) รอยละของการ
ดําเนินการเพือ่สง กพอ
03 เปนไปตามที่
กําหนด 

งานบริหารอ่ืน(ถามี) ผลการปฏิบัติงานเปนไปตาม
เปาหมายทีไ่ดรับผิดชอบ 

28) ตัวช้ีวัดดานการบริหารที่
ไดรับมอบหมาย 

 

รวมจํานวนขอ  ………28…….. PIs ……. KPIs 

    
   

 

ตัวหนาเอียง เปนตัวชี้วัดที่อยูในยุทธศาสตรคณะ และถายทอดถึงระดับบุคคลได 

ตัวหนาขีดเสนใต เปนตัวชีวั้ดที่สําคัญ(ตัวชี้วัดยอย) ที่เปนขบวนการที่จะทําใหตัวชี้วัดของยุทธศาสตรสาํเร็จ 

(ถามี) เปนภาระงานที่อาจารยแตละทานอาจจะไดรับมอบหมายหรือตองปฏิบัติแตกตางกันตามตําแหนงทาง

วิชาการเชน อาจารยที่มีคณุสมบัติเปนอาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัยถึงจะเปนทีป่รึกษาวิทยานิพนธของนสิติ

ระดับบณัฑิตศึกษาได 

 

Standard KPI ของตําแหนงอาจารย 

 

1 มาตรฐานภาระงานขัน้ตํ่าในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย 35 ชม/สัปดาห  

 

2 มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนง อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย 

 

3 กรอบระยะเวลาในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารย (มีผลตอการตอสัญญาจาง)
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 สวนที่ 3 : ขอมูลการกําหนดน้ําหนักงาน คาเปาหมาย และการกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน 

No. ตัวชี้วัดผลงานหลัก(KPIs) น้ําหนัก ขอมูลในอดีต คาเปาหมาย การกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

          

          

          

          

          

รวมน้ําหนัก 100        
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สวนที่ 4 : ขอมูลระดับความคาดหวังของสมรรถนะ 

4.1 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลกั 

สมรรถนะหลกั ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 
1. มีความคิดริเริ่ม  
2. มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน  
3. มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
4. พัฒนาความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  
5. มีความซื่อสัตยและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
6. ทํางานเปนทีม  

4.2 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะหัวหนางานขึน้ไป) 

สมรรถนะทางการบริหาร ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 
1. ภาวะผูนํา  
2. การคิดเชิงกลยุทธและการกําหนดกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย  
3. การพัฒนาทีมงาน  
4. การบริหารความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง  
5. การสรางเครือขายการปฏิบัติงาน  
6. การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา  

 

ผูบังคับบญัชาชั้นเหนือขึน้ไป (ถามี) ผูจัดทํา ผูรับมอบหมายงาน 
 
 

(.......................................) 
วันที่....../......../....... 

 
 

(................................................) 
วันที่....../......../....... 

 
 

(................................................) 
วันที่....../......../....... 

 


