
วาระที่ ............. 

ร่างประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมนิผลการปฏิบัตงิานประจาํปีของ                   

พนักงานมหาวทิยาลยั พ.ศ. ....  

 

เน่ืองด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัมีมติการปรับหลกัเกณฑ์ภาระงานสาย

วิชาการและการประเมินผลภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ ดังนั้ นเพ่ือให้หลกัเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานมหาวิทยาลยั เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั นั้น 

 

กองการเจา้หน้าท่ี ไดจ้ดัทาํร่างประกาศมหาวิทยาลยั เร่ือง  หลกัเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปีของพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ. ....   ตามท่ีแนบมาน้ี 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
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ตารางแสดงขอ้ความเปล่ียนแปลงในประกาศมหาวิทยาลยั ฯ เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบติังาน 

ของพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ... 

ประกาศ ฯ  พ.ศ.2560 (เดิม) ประกาศ ฯ พ.ศ.2560 (ใหม่) หมายเหตุ 
ขอ้ รายละเอียด ขอ้ รายละเอียด  
4 วรรคสาม “การติดตามการปฏิบติังาน

ระหวา่งรอบประเมินตามวรรคสองใหส่้วน
งานหรือสาขาวิชาหรือหน่วยงาน กาํหนด
รูปแบบหรือเคร่ืองมือในการติดตามการ
ปฏิบติังานไดต้ามความเหมาะสมและ
ประกาศใหผู้รั้บการประเมินทราบก่อนทาํ
ขอ้ตกลง” 

6 วรรคสาม “การติดตามการปฏิบติังานระหว่างรอบ
การประเมินตามวรรคสอง ใหส่้วนงานหรือ
สาขาวิชาหรือหน่วยงาน ดาํเนินการตามระบบที่
มหาวิทยาลยักาํหนด” 

 

7 วรรคสอง “พนกังานมหาวิทยาลยัตาํแหน่ง
วิชาการที่ไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารท่ีจะ
ไดผ้ลการประเมินดีเด่น จะตอ้งปฏิบติังาน
ไดม้ากกว่า 2 เท่าทุกภาระงาน” 

9 วรรคสอง “อน่ึง พนกังานมหาวิทยาลยัตาํแหน่ง
ประเภทวิชาการจะไดผ้ลการประเมินการ
ปฏิบติังานระดบัดีเด่นจะตอ้งปฏิบติังานส่วน
ผลสมัฤทธ์ิไดม้ากกวา่ 2 เท่าทุกภาระงานขั้นตํ่า 
และตอ้งไดค้ะแนนตั้งแต่ร้อยละ 90 เป็นตน้ไป 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

(ราง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ… 

  

  โดยที่เปนการสมควรใหมีการปรบัปรุงประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเรื่องหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของพนักงานมหาวิทยาลยั 

อาศัยอํานาจตามความขอ 6 (2) และขอ 32 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการ 

บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559  มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 8/2560 

 เม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 และครั้งที่ ......  /2560  เมื่อวันที่ .... ...... กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลยั ดังน้ี 

ขอ 1 ประกาศฉบับน้ีเรยีกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ…” 

ขอ 2 ประกาศฉบับน้ีใหใชบังคับ ตั้งแตรอบการประเมินประจําป พ.ศ.2561 เปนตนไป 

ขอ 3 ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของ 
พนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.2560  เม่ือวันที่   17  กรกฎาคม  2560 
  ขอ 4 ประกาศฉบับน้ีใชสําหรับการประเมินผลการปฏิบัตงิานประจําปของพนักงานมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

(1)  ประเภทวิชาการที่ไมไดดํารงตําแหนงผูบริหาร   
(2)  ประเภทปฏิบัติการและวิชาชีพรวมทั้งที่ไดรับแตงต้ังหรือมอบหมายงานใหบังคับบัญชา 

หนวยงาน  

(3)  ประเภทบริหาร ขอ 13 (8) (9) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการ 
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 
  ขอ 5 ในประกาศน้ี 

  “แบบ ป.1” หมายความวา แบบขอตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของพนักงาน

มหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทวิชาการที่ไมไดดํารงตําแหนงผูบริหาร  

  “แบบ ป.2” หมายความวา แบบขอตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของพนักงาน

มหาวิทยาลัยประเภทปฏิบัติการและวิชาชีพ และประเภทบริหาร ขอ 13 (8) (9) ของขอบังคบัมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวา

ดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 และพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทปฏิบัติการและวิชาชีพที่ไดรบั

แตงต้ังหรอืมอบหมายงานใหบังคับบัญชาหนวยงาน  

  “แบบ ส.1” หมายความวา แบบสรุปผลคะแนนการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานและคะแนนพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงาน บันทึกการแจงผลการประเมินและบันทึกแผนพัฒนาการปฏิบัติงานรายบุคคล เพ่ือใชสําหรับเสนอเขา

คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานระดับสวนงาน 

  “แบบ ส.2” หมายความวา แบบสรุปผลคะแนนการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานและคะแนนพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานภาพรวมของสวนงานเพ่ือรายงานตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 

  “รอบประเมิน” หมายความวา ระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคมปที่แลว ถึงวันที่ 31 กรกฎาคมปปจจุบัน 

  “คร่ึงรอบประเมิน” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคมปท่ีแลว ถึงวันที่ 31 มกราคมป

ปจจุบัน 
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ขอ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปใหประเมินปละ 1 ครั้ง  ภายในวันที่ 15 สิงหาคม  

ปปจจุบัน   ซึ่งเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีผานมาตามรอบประเมินตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม ปที่แลว   ถึงวันที่ 31 

กรกฎาคม ปปจจุบัน เพื่อประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดอืน การเล่ือนตําแหนง การจายคาตอบแทน

พิเศษหรือเพื่อประโยชนอยางอื่นในการบรหิารบุคคล   

                                ใหมีการติดตามการปฎิบัติงานระหวางรอบประเมิน ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ ของทุกป โดยให

ผูบังคับบัญชาชั้นตนติดตามผลการปฏิบัติงานของผูรับประเมินเปนระยะและพัฒนาใหมีพฤติกรรมการปฏิบัตงิานที่เหมาะสม

เพ่ือสามารถปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามขอตกลงและบรรลเุปาหมายที่วางไวซ่ึงเปนการพิจารณาความ 

คืบหนาของภาระงานในคร่ึงรอบประเมินที่ผานมา   และใหผูบังคบับัญชาแจงผลการติดตามใหผูรับการประเมินทราบ 

        การตดิตามการปฏิบัติงานระหวางรอบการประเมินตามวรรคสอง ใหสวนงานหรือสาขาวิชาหรือ 

หนวยงาน     ดําเนินการตามระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด       

ขอ 7 แบบขอตกลงและประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

(1) ตําแหนงประเภทวิชาการใชแบบ ป.1 

(2) ตําแหนงประเภทปฏิบัติการและวิชาชีพรวมทั้งที่ไดรับแตงตั้งหรือมอบหมายงานให 

บังคับบัญชาหนวยงานใชแบบ ป.2 

(3)  ประเภทบริหาร ขอ 13 (8) (9) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการ 
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 ใชแบบ ป.2 

(4)  สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานเขาคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติ 

งาน ระดับสวนงานใชแบบ ส.1  

(5) สรุปประเมินผลการปฏิบัติงานเขาคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรใช 

แบบ ส.2  

ขอ 8 องคประกอบการประเมินและสัดสวนคาน้ําหนักในการประเมิน 

องคประกอบการประเมิน สัดสวนคาน้ําหนักในการประเมินรอยละ 
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามขอตกลง 80 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 20 
รวม 100 

 

  ขอ 9  การแบงระดับผลการประเมินใหคิดจากคะแนนรวมของผลการปฏิบัติงาน ทั้งในสวนการประเมินผล

สัมฤทธิ์ของงานและการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน คะแนนเต็มรอยละ 100 โดยแบงระดับผลการออกเปน 5 ระดับ 

ดังน้ี 

คะแนนรวมรอยละ ระดับผลการประเมิน 
90-100 ระดับดีเดน 

80-89.99 ระดับดีมาก 
70-79.99 ระดับดี 
60-69.99 ระดับพอใช 
0-59.99 ตองปรับปรุง ไมผานการประเมิน 

              

  อน่ึง พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทวิชาการจะไดผลการประเมินการปฏิบัตงิานระดับ 

ดีเดนจะตองปฏิบัตงิานสวนผลสัมฤทธ์ิไดมากกวา 2 เทาทุกภาระงานข้ันตํ่า และตองไดคะแนนรวมต้ังแตรอยละ 90 เปนตนไป   

 

 

 



3 
 

ขอ 10 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอตกลงตําแหนงวิชาการใหดาํเนินการตามประกาศ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเรื่อง การกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.2559 

และที่แกไขเพ่ิมเติม  

ขอ 11  ใหกําหนดระดับผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภท 

วิชาการ ดงัน้ี 

ภาระงานรวม 
1.สอน  
2.วิจัยและผลงานวิชาการอ่ืน ๆ  
3.บริการวิชาการ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอ่ืน ๆ 
 

ระดบัผลการประเมินตามขอตกลงภาระงาน เทียบระดับการ
ประเมินเปน 
คารอยละ 

ระดบั 0 (ตํ่ากวาเกณฑ) 0-69.99 

ระดบั 1 (เกินกวาระดับที่ตกลง<1.33 เทา) 70.00-76.70 

ระดบั 2 (เกินกวาระดับที่ตกลง<1.67 เทา) 76.71-83.33 

ระดบั 3 (เกินกวาระดับที่ตกลง<2.00 เทา) 83.34-90.00 

ระดบั 4 (เกินกวาระดับที่ตกลง>2.00 เทา) 90.01-100 

  

ขอ 12  การประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอตกลงของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทปฏิบัติการและ 

วิชาชีพและประเภทบริหาร ขอ 13 (8) (9) ของขอบังคบัมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 และพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทปฏิบัติการและวิชาชีพที่ไดรับแตงต้ังหรือมอบหมายงานใหบังคับ

บัญชาหนวยงานใหดําเนินการดังน้ี 

ปริมาณผลงาน คณุภาพงาน 
-ประเมินดานปริมาณตามขอตกลง ซึ่งการทาํงานตาม
ขอตกลงถือเปนมาตรฐานขั้นต่ํา 
-หากทํางานไมครบตามขอตกลงตองช้ีแจงเหตุผล 
-สวนงานที่ทํานอกเหนือจากขอตกลงใหเขียนเพิ่มเติม 

-เม่ือประเมินดานปริมาณแลวใหทําการประเมินดาน
คุณภาพของผลงานตามขอตกลง 

 

ขอ 13 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทวิชาการ 

 (รอยละ 20) ใหประเมิน 6 รายการ ดังน้ี 

(1) ความสามารถสมรรถนะหลัก (Core Competency) จํานวน 3 รายการ แตละรายการ 

แบงเปน 5 ระดับ ตามพจนานุกรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

รายการสมรรถนะ ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 
อายุงานไมเกิน 2 ป อายุงานมากกวา 2 ปแตไมเกิน 

5 ป 
อายุงานมากกวา 5 ป 

1.1 ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
     (P:Professionalism) 

ไมนอยกวาระดับ 1 ไมนอยกวาระดับ 2 ไมนอยกวาระดับ 3 

1.2 ความรบัผิดชอบตอสังคม 
    (S:Social responsibility) 

ไมนอยกวาระดับ 1 ไมนอยกวาระดับ 2 ไมนอยกวาระดับ 3 

1.3 รูรักสามัคคี (U:Unity) ไมนอยกวาระดบั 1 ไมนอยกวาระดับ 2 ไมนอยกวาระดับ 3 
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(2) ความสามารถสมรรถนะดานวิชาชีพ     พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทวิชาการ  

 (Functional Competency) ใหใชรายการสมรรถนะ จํานวน  3 รายการ แตละรายการแบงเปน 5 ระดับ ตามพจนานุกรมที่

มหาวิทยาลัยกําหนด  

รายการสมรรถนะ ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/กลุมภาระงาน 

อายุงานไมเกิน 5 ป อายุงานมากกวา 5 ป 

กลุมท่ัวไป กลุมบริการวิชาชีพ
สุขภาพ 

กลุมวิจัย กลุมสอน กลุมบริการวิชาชีพ
สุขภาพ 

2.1 ความสามารถหรือ
ทักษะในการสอน 

ไมนอยกวาระดับ 2 ไมนอยกวาระดบั 2 ไมนอยกวาระดับ 3 ไมนอยกวาระดับ 4 ไมนอยกวาระดับ 3 

2.2 ความรูความสามารถ
ในวิธีการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

ไมนอยกวาระดับ 2 ไมนอยกวาระดบั 2 ไมนอยกวาระดับ 4 ไมนอยกวาระดับ 3 ไมนอยกวาระดับ 3 

2.3 ทักษะการใหบริการ
เชิงวิชาการ 

ไมนอยกวาระดับ 1 ไมนอยกวาระดบั 1 ไมนอยกวาระดับ 3 ไมนอยกวาระดับ 3 ไมนอยกวาระดับ 4 

2.4 การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ไมนอยกวาระดับ 2 - ไมนอยกวาระดับ 2 ไมนอยกวาระดับ 2 - 

2.5 การดูแลและพัฒนา
นักศึกษา 

ไมนอยกวาระดับ 2 - ไมนอยกวาระดับ 3 ไมนอยกวาระดับ 3 - 

 

พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทวิชาการกลุมทั่วไป กลุมวิจัย และกลุมสอน  ตองประเมินรายการ    

สมรรถนะ ขอ 2.1, 2.2  และใหเลือกรายการสมรรถนะขอ 2.3 ,2.4,2.5 จํานวน 1 รายการ  

สําหรับกลุมบริการวิชาชีพสุขภาพ ตองประเมินรายการสมรรถนะขอ 2.1 , 2.2 และ 2.3  

 

ขอ 14  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทปฏิบัติการและวิชาชีพ 

และประเภทบริหาร ขอ 13 (8) (9) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 และพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทปฏิบัติการและวิชาชีพที่ไดรับแตงต้ังหรือมอบหมายงานใหบังคบั

บัญชาหนวยงานใหประเมิน 6 รายการ แบงเปน 3 กลุมดังน้ี 

(1) ความสามารถสมรรถนะหลัก (Core Competency) จํานวน 3 รายการ แตละรายการ 

แบงเปน 5 ระดับตามพจนานุกรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

รายการสมรรถนะ ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 
อายุงานไมเกิน 2 ป อายุงานมากกวา 2 ปแตไมเกิน 5 ป อายุงานมากกวา 5 ป 

1.1 ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
      (P:Professionalism) 

ไมนอยกวาระดับ 1 ไมนอยกวาระดับ 2 ไมนอยกวาระดับ 3 

1.2 ความรบัผิดชอบตอสังคม 
      (S:Social responsibility) 

ไมนอยกวาระดับ 1 ไมนอยกวาระดับ 2 ไมนอยกวาระดับ 3 

1.3 รูรักสามัคคี 
      (U:Unity) 

ไมนอยกวาระดับ 1 ไมนอยกวาระดับ 2 ไมนอยกวาระดับ 3 

 

 

 



5 
 

(2) ความสามารถสมรรถนะดานวิชาชีพ (Functional Competency) แตละรายการแบงเปน  

5 ระดับ ตามพจนานุกรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยเลือกจากพจนานุกรมของมหาวิทยาลัย ซึ่งสวนงานสามารถปรับเปล่ียนให

เกิดความยืดหยุนและเหมาะสมตามลักษณะงานในการบรหิารบุคลากรของแตละสวนงานและแจงมหาวิทยาลัยทราบดวย 

(3) ความสามารถสมรรถนะดานการบริหาร (Managerial Competency) จํานวน 6 รายการ  

ใชสําหรบัผูบริหาร  แตละรายการแบงเปน 5 ระดับ ตามพจนานุกรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ดังน้ี 

รายการสมรรถนะ ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 
อายุงานไมเกิน 2 ป อายุงานมากกวา 2 ปแตไมเกิน 

5 ป 
อายุงานมากกวา 5 ป 

3.1 ภาวะผูนํา  
 
     ไมไดกําหนด 
 

 
 
        ไมไดกําหนด 
 

 
  
       ไมไดกําหนด 
 

3.2 การวางแผนกลยุทธ 
3.3 ศักยภาพเพ่ือนําการเปล่ียนแปลง 
3.4 การสอนงาน 
3.5 การมอบหมายงานและการติดตาม 
3.6 ทักษะการสื่อสาร 
 

พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทปฏิบัติการและวิชาชพีที่ไมไดดํารงตําแหนงบริหารใหประเมินสมรรถนะ 

รวมท้ังหมดจํานวน 6 รายการ เปนสมรรถนะหลัก ขอ 14  (1) จํานวน 3 รายการ และสมรรถนะดานวิชาชีพ ขอ 14 ( 2)  

จํานวน 3 รายการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร ขอ 13  (8)  (9)  ของขอบังคับมหาวิทยาลยัสงขลานครินทรวาดวย 

การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559   และพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทปฏิบัติการและวิชาชีพที่ไดรับ

แตงต้ังหรอืมอบหมายงานใหบังคับบัญชาหนวยงานใหประเมินสมรรถนะรวมทั้งหมดจํานวน 6 รายการ    เปนสมรรถนะหลัก 

ขอ 14 (1) จํานวน 3 รายการ และเลือกสมรรถนะดานวิชาชีพ ขอ 14 ( 2)  และหรือสมรรถนะดานบริหาร ขอ 14  ( 3) รวม 

3 รายการ 

  ขอ 15 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละคร้ังใหดําเนินการดังน้ี 

    ระดับการประเมินผลการปฏิบัติการมีการประเมิน 2 ระดับ 

(1) ระดับที่ 1 ใหหัวหนาสาขาวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาประกาศหลักเกณฑ วิธีการ 

ประเมิน กําหนดผูใหขอมูล  รวมทั้งแจงคําส่ังแตงต้ังกรรมการประเมินผลการปฏิบัตงิาน  ใหผูรับการประเมินทราบ 

หัวหนาสาขาวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

รายบุคคล จํานวนตั้งแต 3 คนข้ึนไป  ตองมีผูบังคับบัญชาชั้นตนเปนกรรมการ  

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานจัดใหมีการประชุมรวมกันรวมทั้งแสวงหาขอมูลจาก 

บุคคลที่เก่ียวของ  สรปุผลการประเมินเปนรายบุคคลตามแบบ ส. 1 พรอมทั้งลงลายมือชื่อในแบบ ป.1 ป.2 ส.1 และให

ผูบังคับบัญชาแจงผลการประเมินการปฏิบัติงานใหผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบและเสนอหัวหนาสาขาวิชาหรือ

หนวยงานเทียบเทา เพื่อเสนอหัวหนาสวนงานหรือหัวหนาสวนงานที่เทียบเทาพิจารณา 

(2) ระดับที่ 2 ใหหัวหนาสวนงานหรือหัวหนาสวนงานที่เทียบเทา เสนอรายงานผลการ 

ประเมินเปนรายบุคคลตามแบบ ส.1 ตอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานระดับสวนงาน  

หัวหนาสวนงานหรือหัวหนาหนวยงานเทียบเทาแตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ 

ประเมินการปฎิบัตงิานระดับสวนงาน จํานวนต้ังแต 3 คนขึ้นไป  

คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานระดับสวนงานพิจารณาใหความเห็น 

เก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานและใหความเห็นเก่ียวกับผลการประเมินการปฏิบัติงาน

รายบุคคลตามแบบ ส.1   
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   สวนงานตองเสนอแบบสรุปความเห็นเก่ียวกับมาตรฐาน ความเปนธรรมของการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน และความเห็นเก่ียวกับผลการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมของสวนงาน ตามแบบ ส.2  ตออธิการบดีเพื่อ

รายงานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

  ขอ 16  พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไดรับคะแนนประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง (ตํ่ากวารอยละ 60) ให

ผูบังคับบัญชาชั้นตน ใหโอกาสในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง  และใหผูบังคับบัญชา

ช้ันตนแจงใหผูรับการประเมินรับทราบเก่ียวกับผลการประเมิน พรอมทั้งกําหนดใหผูน้ันเขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดย

การลงลายมอืชื่อรับทราบและจัดทําคํามั่นในการพัฒนาปรบัปรุงตนเอง      ในแบบสรปุการประเมินผลการปฏิบัติงาน  (แบบ 

ส.1)       และใหคําม่ันวาในการปฏิบัตงิานรอบประเมินถดัไปจะตองไดคะแนนประเมินอยูในระดบัอันเปนที่พอใจ   (ไมตํ่ากวา

รอยละ 60)  

    เม่ือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตามคําม่ันแลวปรากฎวาผูน้ันไมผานการประเมินในระดบัอันเปนที่พอใจใหสวนงานหรือสวนงานท่ีเทียบเทาเสนอ

ตออธิการบดีเพื่อสั่งใหออกจากงานในเดือนตุลาคม ปนั้น แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

  กรณีผูถูกประเมินเห็นวาผลการประเมินการปฏิบัติงานมีความไมเปนธรรมอาจทําคัดคานย่ืน 

ตอผูบังคับบัญชาชั้นตนรวมไวกับผลการประเมินเพื่อเปนหลักฐานได 

ขอ 17 การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัตติามประกาศน้ี ในแตละรอบการ 

ประเมินให ดําเนินการตามข้ันตอนและชวงเวลาดังนี้ 

 

ชวงเวลา ขั้นตอนการดาํเนินการ รอบประเมิน 

1.ตนรอบการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 หัวหนาสวนงานหรือสวนงานท่ีเทียบเทาหรอืหัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงาน
ตนสงักัด ประกาศหลักเกณฑ วิธีการประเมิน การกําหนดผูใหขอมูล รวมทั้งแจงคําสั่ง
แตงต้ังกรรมการประเมิน ฯ  ใหผูรับการประเมินทราบ 
 
1.2 ผูบังคับบัญชาชั้นตนและผูรับการประเมินทําขอตกลงรวมกัน 
- ขอตกลงการประเมินผลสัมฤทธ์ิงาน ใหผูรับการประเมินจัดทําขอตกลงภาระงานโดย
กําหนดกิจกรรม ตัวชี้วัดหรือหลักฐานบงช้ีความสําเร็จของงาน คาเปาหมายและน้ําหนัก
ในการประเมินแตละกิจกรรมหรือโครงการ  โดยเสนอขอตกลงภาระงานใหผูบังคับ 
บัญชาชั้นตนและพิจารณาทําความตกลงรวมกัน 
 - ขอตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ใหผูบังคบับัญชาชั้นตนกําหนด 
คาคาดหวังสําหรับตําแหนง(ระบุระดบัสมรรถนะที่คาดหวัง) ใหผูรบัการประเมินและ
พิจารณาทําความตกลงรวมกัน 

ภายในวันที่ 
15 สงิหาคม 

 
 

 
วันที่  16-31     

สิงหาคม 
 
 
 
 
 

 

    2.ระหวางรอบการ   
        ประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2.1 ผูบังคับบัญชาชั้นตนใหคาํปรึกษา แนะนําและสอนงานแกผูรับประเมิน 
2.2 หากมีกิจกรรม โครงการหรืองานที่มีความสําคัญหรือเรงดวน ผูบังคับบัญชาชั้นตน
และผูรับประเมินสามารถปรับปรุงขอตกลงใหมไดแตตองเพ่ือประโยชนตอมหาวิทยาลัย 
 
2.3 ติดตามการปฏิบัติงานครึ่งรอบประเมิน  ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของผูรับประเมินเปนระยะและพัฒนาผูรับการประเมินใหมีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมเพ่ือสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายที่วางไว โดยทําในระบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
2.4 แจงผลการติดตามการปฏิบัติงาน ใหผูรับการประเมินทราบเพ่ือเปนทิศทางให
ปรับปรงุ หรือพัฒนาการปฏิบัติงานใหตรงกับขอตกลงและเปาหมายที่ตั้งไว 

 1 สิงหาคม – 
  31 กรกฎาคม 
   ปถัดไป 
 

ประเมิน 
1-15 กุมภาพันธ 

ปถัดไป 
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ชวงเวลา 
 

3.ครบรอบการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 ข้ันตอนการดําเนินการ 
 
3.1 ผูรับการประเมินรายงานผลการปฏิบัติงานตามขอตกลงตามแบบ ป.1 หรือ ป.2 สง
ใหผูบังคบับัญชาช้ันตนดําเนินการตอไป 
3.2 กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระดับที่ 1) ดาํเนินการประเมินผลการปฏิบัติ 
งานของผูรบัการประเมินตามขอตกลง หรือประเมินผลการปฎิบัติงาน ตามคําม่ันในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเองสําหรบัพนักงานมหาวิทยาลัยที่คะแนนอยูในระดับปรบัปรุง (ตํ่า
กวารอยละ 60) 
3.3 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานสรุปผลการประเมินการปฏิบัตงิาน
รายบุคคลลงในแบบ ส.1 
3.4 ผูบังคับบัญชาชั้นตน แจงใหผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบในแบบป.1  
หรือป.2 และแบบส.1 เพ่ือรับทราบผลการประเมิน  กรณีผูรับการประเมินไดคะแนนอยู
ในระดับปรับปรุง (ตํ่ากวารอยละ 60)  ใหลงลายมือช่ือในแบบส.1 และจัดทําคําม่ันในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเอง   เสนอหัวหนาสาขาวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา นาํเสนอหัวหนา
สวนงานหรือสวนงานที่เทียบเทาพิจารณานําเขาคณะกรรมการกลั่นกรอง 
ผลการประเมินการปฏิบัติงานระดับสวนงาน (ระดับท่ี 2) เพื่อพิจารณา 
              กรณีผูรับการประเมินไมยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินหรอืไม
จัดทําคาํมั่นในการพัฒนาปรับปรงุตนเองใหพยานบุคคลซึ่งปฏิบัตงิานในหนวยงาน
เดียวกันลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานวาไดมีการแจงผลการประเมินการปฏิบัติงานแลว
ต้ังแตวันที่พยานลงลายมือชื่อ 

รอบประเมิน 
 
 
 
     
    
 
     
 
      
      1-15 สิงหาคม 
 
 
 

          3.5 คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับสวนงานหรือสวนงานท่ี
เทียบเทา (ระดับที่ 2)  ทําหนาที่ดังน้ี 
               (1) พิจารณาขอมูล ผลการประเมิน และความเห็นเก่ียวกับผลการประเมิน
การปฏิบัติงานรายบุคคลท่ีระบุไวในแบบ ส.1 และรายงานผลการปฏิบัติงานใหหัวหนา
สวนงานหรือสวนงานที่เทียบเทา 

 
 

 
 
 

               (2) สรุปผลคะแนนพรอมทั้งประมวลความเห็นเก่ียวกับมาตรฐาน ความเปน
ธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานและใหความเห็นเก่ียวกับผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานภาพรวมของสวนงานหรือสวนงานเทียบเทา ในแบบ ส.2 สงให 
มหาวิทยาลัยเพ่ือนําเสนออธิการบดรีายงานตอ ก.บ.ม.            

ภายในเดอืน
กันยายน 
 

 หมายเหตุ 
             หากผูรับการประเมินมีขอสงสัยหรือตองการคําชี้แจง ผูบังคับบัญชาชั้นตนหรือ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตองใหเขาพบและช้ีแจงใหผูรบัการประเมิน
ทราบขอสงสัยน้ันไดทันที 

 

 

  ขอ 18  เมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานระดับสวนงาน พิจารณาเห็นชอบคะแนนประเมิน

การปฎิบัติงานแลว ใหสวนงานหรือหนวยงานตนสังกัด ประกาศเฉพาะรายชื่อผูที่ไดรับผลคะแนนการประเมินอยูในระดับดีเดน

และดีมาก ในที่เปดเผยใหทราบโดยทั่วกันกอนนําเสนอใหอธิการบดีพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 

  ขอ 19 การจัดเก็บผลการประเมินการปฏิบัติงาน ใหหนวยงานตนสังกัดเก็บสาํเนาแบบสรปุการประเมินผล

การปฏิบัติงานแบบ ส.1 ไวอยางนอยสองรอบการประเมิน สําหรับตนฉบับ แบบ ป.1 ป.2 และแบบ ส.1 ใหผูรับการประเมิน

เก็บไวเพ่ือเปนเอกสารอางอิง 
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  ขอ 20 แบบขอตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบ ป.1 แบบ ป.2 และแบบสรุปการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบ ส.1 แบบ ส.2 และรายละเอียดเก่ียวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามที่กําหนดไว

ทายประกาศน้ี 

  ขอ 21 ในกรณท่ีีมีปญหาขอสงสัยเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยและ

ใหถือเปนท่ีสดุ 

 

                                       ประกาศ ณ วันที่ 

 

         (ลงช่ือ)                           ชูศักดิ์      ลิ่มสกุล 

                                    (รองศาสตราจารย ดร.ชูศักด์ิ   ลิ่มสกุล) 

                                        อธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




