
วาระที่ ............. 

ร่างประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมนิผลการปฏิบัตงิานของ

ลูกจ้างประจาํ พ.ศ. ....   

 

เน่ืองดว้ยลูกจา้งประจาํของมหาวิทยาลยัมีการประเมินผลการปฏิบติังานปีละ 2 คร้ัง และ

ปัจจุบนัประกาศมหาวิทยาลยั เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของลูกจ้างประจาํ                    

มีจาํนวนทั้งหมด 4 ฉบบั  ดงันั้นเพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบติังานของลูกจา้งประจาํเกิดความทนัสมยั

คล่องตวัและง่ายต่อการนาํไปปฏิบติั จึงเห็นสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลยั เร่ืองหลกัเกณฑ์และ

วิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของลกูจา้งประจาํ    
 

กองการเจา้หนา้ท่ี ไดจ้ดัทาํร่างประกาศมหาวิทยาลยั เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมิน 

ผลการปฏิบติังานของลูกจา้งประจาํ  พ.ศ. ....   ตามท่ีแนบมาน้ี 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
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ตารางแสดงขอ้ความเปล่ียนแปลงในประกาศมหาวิทยาลยั ฯ เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบติังาน 

ของลูกจา้งประจาํ พ.ศ... 

ประกาศ ฯ  (เดิม) ประกาศ ฯ พ.ศ.2560 (ใหม่) หมายเหตุ 
ขอ้ รายละเอียด ขอ้ รายละเอียด  

  มีประกาศมหาวิทยาลยั เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของ
ลูกจา้งประจาํ จาํนวน 4 ฉบบั 

  1. จดัทาํร่างประกาศมหาวิทยาลยั เร่ืองหลกัเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของ
ลูกจา้งประจาํ พ.ศ... 
2. บงัคบัใชต้ั้งแต่รอบประเมินคร้ังท่ี 2/2561  
เป็นตน้ไป 

 

3 กาํหนดคาํนิยามไว ้จาํนวน 5 ขอ้ 4    เปล่ียนแปลงและกาํหนดคาํนิยามเป็น 3 ขอ้             

8 ขอ้ 8 ของประกาศ ฯ เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการประเมิน ฯ ลูกจา้งประจาํ (ฉบบัท่ี 4 
พ.ศ.2559)  กาํหนดการแบ่งระดบัผลการ
ประเมินเป็น 5 ระดบั ฯ และช่วงคะแนน  
0-59.99   ระบุวา่ตอ้งปรับปรุง ไม่ผา่นการ
ประเมินและไม่ไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน 

7 การแบ่งระดบัผลการประเมินเป็น 5 ระดบัเช่นเดิม
แต่ช่วงคะแนน 0-59.99 ระบุว่าตอ้งปรับปรุง ไม่
ผา่นการประเมิน ตดัคาํวา่ไม่ไดรั้บการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือนออก เหตุผลเพราะถกูระบุอยูใ่น
ประกาศ ฯ หลกัเกณฑก์ารเล่ือนขั้นค่าจา้ง ฯ แลว้ 

. 

10 ขอ้ 10 ของประกาศ ฯ เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการประเมิน ฯ ลูกจา้งประจาํ (ฉบบัท่ี 4 
พ.ศ.2559) การประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบติังาน ขอ้ (2) ความสามารถสมรรถนะ
ดา้นวิชาชีพ (Functional Competency) 
จาํนวน 3 รายการคือ  
1. ความรู้ความเขา้ใจในงานท่ีรับผดิชอบ 
2.ทกัษะที่เก่ียวขอ้งกบังานที่รับผิดชอบ 
3. ความสามารถในการประสานงาน 
 
 

9 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบติังาน ขอ้ (2) 
ความสามารถสมรรถนะดา้นวิชาชีพ (Functional 
Competency) เปล่ียนใชต้ามพจนานุกรมท่ี
มหาวิทยาลยักาํหนด (สมรรถนะท่ีขา้ราชการหรือ
พนกังานมหาวิทยาลยัประเภทปฎิการและวิชาชีพ 
ใชอ้ยู)่ เหตุผลเพ่ือใหเ้กิดความคล่องตวัของ
หน่วยงานเพราะมีจาํนวนสมรรถนะที่หลากหลาย
สามารถเลื่อกรายการใหเ้หมาะสาํหรับการ
ประเมิน ฯ ลูกจา้งประจาํไดม้ากกวา่ 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประกาศ ฯ  (เดิม) ประกาศ ฯ พ.ศ.2560 (ใหม่) หมายเหตุ 
ขอ้ รายละเอียด ขอ้ รายละเอียด  

 เดิม ไม่มีขอ้ความกล่าวถึงการทาํคาํมัน่
พฒันาตนเอง ฯ 

11 ลูกจา้งประจาํผูใ้ดไดรั้บคะแนนประเมินอยูใ่น
ระดบัตอ้งปรับปรุง (ตํ่ากว่าร้อยละ 60) ให้
ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ใหโ้อกาสในการพฒันา
ปรับปรุงตนเองโดยทาํคาํมัน่ในการพฒันา
ปรับปรุงตนเอง ฯ และปฏิบติัตามประกาศ
มหาวิทยาลยั ฯ เร่ืองแนวปฏิบติัการจดัทาํคาํมัน่ใน
การพฒันาปรับปรุงตนเอง ฯ ของขา้ราชการโดย
อนุโลม 

 

11 1.ไม่ไดก้าํหนดระยะเวลาการดาํเนินการ          
แต่ละขั้นตอนในการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน (กาํหนดเวลาเฉพาะตน้รอบ) 
2.ผูรั้บประเมิน ฯ รายงานผลการปฏิบติังาน
ก่อนวนัครบรอบประเมิน ฯ 

12 1.กาํหนดระยะเวลาแต่ละขั้นตอนเพื่อเป็น
มาตรฐานใหส่้วนงานถือเป็นแนวปฏิบติั 
2.ผูรั้บประเมิน ฯ รายงานผลการปฏิบติังานเมื่อ
ครบรอบประเมินและกรรมการประเมินใหเ้สร็จ
ส้ินภายใน 15 ส.ค. หรือ 15 ก.พ.  

 

 

 



(ร่าง) 

 ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

                   เรือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินผลการปฏิบติังานของลูกจา้งประจาํ  พ.ศ…. 

  

  อาศยัอาํนาจตามมาตรา    แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ.   ขอ้ 4  

ของหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานของลูกจา้งประจาํ  ตามหนงัสือ

กระทรวงการคลงั ที กค 0428/ว. 90  ลงวนัที 24 สิงหาคม 2553    และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ในคราว 

ประชุมครงัที ....... เมือวนัท…ี………………………….กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบติังาน 

ของลูกจา้งประจาํมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ดงันี 

  ข้อ  ประกาศฉบับนีเรียกว่า ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรืองหลกัเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบตังิานของลูกจา้งประจาํ พ.ศ..... 

  ขอ้ 2 ประกาศฉบบันีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่รอบการประเมินครังที /  เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 3 ยกเลิกประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เรืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบติังานของลูกจา้งประจาํ พ.ศ.   และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัท ี ) พ.ศ.   (ฉบบัที ) พ.ศ.  

และ (ฉบบัท ี ) พ.ศ.  

               ขอ้ 4 ในประกาศนี 

  “แบบ ปล.1” หมายความว่า แบบขอ้ตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบติังานของลูกจา้งประจาํ รวมถึง

ทไีดรั้บแต่งตงัหรือมอบหมายงานใหบ้งัคบับญัชาหน่วยงาน   

  “แบบ สล.1” หมายความว่า แบบสรุปผลคะแนนการประเมินผลสมัฤทธิของงานและคะแนนพฤติกรรม

การปฏิบติังาน บนัทึกการแจง้ผลการประเมินและบนัทึกแผนพฒันาการปฏิบติังานรายบคุคล เพือใชส้าํหรับเสนอเขา้

คณะกรรมการกลนักรองผลการปฏิบติังานระดบัส่วนงาน 

  “แบบ สล.2” หมายความว่า แบบสรุปผลคะแนนการประเมินผลสมัฤทธิของงานและคะแนนพฤติกรรม

การปฏิบติังานภาพรวมของส่วนงานเพือรายงานต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยั  

  ขอ้ 5 การประเมินผลการปฏิบติังานใหป้ระเมินปีละ  ครัง ดงันี  

(1) รอบการประเมินครังที  ระหว่างวนัที  สิงหาคม ปีทีแลว้ ถึงวนัท ี  มกราคม ปีปัจจุบนั 

(2) รอบการประเมินครังที  ระหว่างวนัที  กุมภาพนัธ์ ปีปัจจุบนั ถึงวนัที  กรกฎาคม ปี

ปัจจุบนั 

  ขอ้ 6 องคป์ระกอบการประเมินและสัดส่วนค่านาํหนกัในการประเมิน 

องคป์ระกอบการประเมิน สดัส่วนค่านาํหนกัในการประเมินร้อยละ 

ผลสัมฤทธิของงานตามขอ้ตกลง 80 

พฤติกรรมการปฏิบตัิงาน 20 

รวม 100 
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  ขอ้ 7 การแบ่งระดบัผลการประเมิน ให้คิดคะแนนรวมของผลการปฏิบติังาน ทงัในส่วนผลสัมฤทธิของ

งานและพฤติกรรมการปฏิบตัิงาน คะแนนเตม็ร้อยละ  โดยแบ่งระดบัผลการประเมินรวมออกเป็น  ระดบั ดงันี 

คะแนนรวมร้อยละ ระดบัผลการประเมิน 

90-100 ระดบัดีเด่น 

80-89.99 ระดบัดีมาก 

70-79.99 ระดบัดี 

60-69.99 ระดบัพอใช ้

0-59.99 ตอ้งปรับปรุง ไม่ผา่นการประเมิน 
  

ขอ้ 8 การประเมินผลการปฏิบตัิงานตามขอ้ตกลงของลูกจา้งประจาํ รวมถึงทผีูท้ไีดรั้บแตง่ตงัหรือ 

มอบหมายงานใหบ้งัคบับญัชาหน่วยงาน ดงันี 

ปริมาณผลงาน คุณภาพงาน 

-ประเมินด้านปริมาณตามข้อตกลง ซึงการทํางานตาม

ขอ้ตกลงถือเป็นมาตรฐานขนัตาํ 

-หากทาํงานไม่ครบตามขอ้ตกลงตอ้งชีแจงเหตุผล 

-ส่วนงานททีาํนอกเหนือจากขอ้ตกลงใหเ้ขียนเพิมเติม 

-เมือประเมินดา้นปริมาณแลว้ให้ทาํการประเมินด้านคุณภาพ

ของผลงานตามขอ้ตกลง 

 

ขอ้ 9 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบติังานสาํหรับลูกจา้งประจาํ รวมถงึผูท้ไีดรั้บแต่งตงัหรือ 

มอบหมายงานใหบ้งัคบับญัชาหน่วยงาน ไม่เกิน  รายการ แบง่เป็น  กลุ่มดงันี 

(1) ความสามารถสมรรถนะหลกั (Core Competency) จาํนวน  รายการ แต่ละรายการแบ่งเป็น 

  ระดบัตามพจนานุกรมทีมหาวทิยาลยักาํหนด  

รายการสมรรถนะ ระดบัสมรรถนะทีคาดหวงั 

อายงุานไม่เกิน  ปี อายงุานมากกว่า  ปีแต่ไม่เกิน  ปี อายงุานมากกว่า  ปี 

1. ความเชียวชาญในงานอาชีพ 

(P:Professionalism) 

ไม่นอ้ยกวา่ระดบั  ไม่นอ้ยกวา่ระดบั  ไม่นอ้ยกวา่ระดบั  

2. ความรับผดิชอบต่อสงัคม 

(S:Social responsibility) 

ไม่นอ้ยกวา่ระดบั  ไม่นอ้ยกวา่ระดบั  ไม่นอ้ยกวา่ระดบั  

3.รู้รักสามคัคี 

(U:Unity) 

ไม่นอ้ยกวา่ระดบั  ไม่นอ้ยกวา่ระดบั  ไม่นอ้ยกวา่ระดบั  

 

(2) ความสามารถสมรรถนะดา้นวิชาชีพ (Functional Competency) แตล่ะรายการแบ่งเป็น  ระดบัตาม 

พจนานุกรมทีมหาวิทยาลยักาํหนด โดยเลือกจากพจนานุกรมสมรรถนะของมหาวิทยาลยั ซึงคณะ/หน่วยงาน สามารถ

ปรับเปลียนให้เกิดความยืดหยุ่นและเหมาะสมตามลกัษณะงานในการบริหารบุคลากรของแต่ละส่วนงานและแจ้ง

มหาวิทยาลยัทราบดว้ย 
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(3) ความสามารถสมรรถนะดา้นการบริหาร (Managerial Competency) จาํนวน  รายการ 

ใชส้าํหรับผูบ้ริหาร แต่ละรายการแบ่งเป็น  ระดบัตามพจนานุกรมทีมหาวิทยาลยักาํหนด ดงันี 

รายการสมรรถนะ ระดบัสมรรถนะทีคาดหวงั 

อายงุานไม่เกิน  ปี อายงุานมากกว่า  ปีแต่ไม่เกิน 

 ปี 

อายงุานมากกว่า  ปี 

3.1 ภาวะผูน้าํ  

 

     ไม่ไดก้าํหนด 

 

 

 

        ไม่ไดก้าํหนด 

 

 

  

       ไม่ไดก้าํหนด 

 

3.2 การวางแผนกลยทุธ์ 

3.3 ศกัยภาพเพือนาํการเปลียนแปลง 

3.4 การสอนงาน 

3.5 การมอบหมายงานและการติดตาม 

3.6 ทกัษะการสือสาร 
 

 ลูกจา้งประจาํทไีม่ไดด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารให้ประเมินสมรรถนะรวมทงัหมดจาํนวน 

 6  รายการ เป็นสมรรถนะหลกั ขอ้ 9 ( ) จาํนวน  รายการ และสมรรถนะดา้นวิชาชีพ ขอ้ 9 ( )  จาํนวน  รายการ 

ลูกจา้งประจาํ ทไีดรั้บแต่งตงัหรือมอบหมายงานใหบ้งัคบับญัชาหน่วยงาน ใหป้ระเมิน 

สมรรถนะรวมทงัหมดจาํนวน  รายการ เป็นสมรรถนะหลกั ขอ้ 9 ( ) จาํนวน  รายการ และให้เลือกสมรรถนะดา้นวชิาชีพ 

ขอ้ 9 ( ) และหรือสมรรถนะดา้นบริหาร ขอ้ 9 ( ) รวม  รายการ 

  ขอ้ 0 ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานในแต่ละครงัให้ดาํเนินการดงันี 

    ระดบัการประเมินผลการปฏิบตัิงานมีการประเมิน  ระดบั 

(1) ระดบัที  ให้หวัหน้าสาขาวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า  ประกาศหลกัเกณฑ ์วิธีการ 

ประเมิน กาํหนดผูใ้หข้อ้มูล  รวมทงัแจง้คาํสังแต่งตงักรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน  ใหผู้รั้บการประเมินทราบ 

หวัหน้าสาขาวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าแต่งตงัคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน 

รายบุคคล จาํนวนตงัแต่  คนขึนไป  ตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชาชนัตน้เป็นกรรมการ  

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานจดัให้มีการประชุมร่วมกนัรวมทงัแสวงหาขอ้มูลจาก 

บุคคลทีเกียวขอ้ง  สรุปผลการประเมินเป็นรายบุคคลตามแบบ สล. 1 พร้อมทงัลงลายมือชือในแบบ ปล.2 สล.  และให้

ผูบ้งัคบับญัชาแจง้ผลการประเมินการปฏิบติังานใหผู้รั้บการประเมินลงลายมือชือรับทราบและเสนอหวัหน้าสาขาวิชาหรือ

หน่วยงานเทยีบเท่า เพอืเสนอหวัหนา้ส่วนงานหรือหัวหน้าส่วนงานทีเทียบเท่าพิจารณา 

(2) ระดบัที  ใหห้วัหน้าส่วนงานหรือหวัหนา้ส่วนงานทีเทียบเท่า เสนอรายงานผลการ 

ประเมินเป็นรายบคุคลตามแบบ สล.  ต่อคณะกรรมการกลนักรองผลการประเมินการปฏิบตัิงานระดบัส่วนงาน  

หวัหน้าส่วนงานหรือหวัหน้าหน่วยงานเทียบเท่าแต่งตงัคณะกรรมการกลนักรองผลการ 

ประเมินการปฎิบติังานระดบัส่วนงาน จาํนวนตงัแต่  คนขึนไป  
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คณะกรรมการกลนักรองผลการประเมินการปฏิบติังานระดบัส่วนงานพิจารณาให้ 

ความเห็นเกียวกบัมาตรฐานและความเป็นธรรมในการประเมนิผลการปฏิบติังานและให้ความเห็นเกียวกบัผลการประเมิน

การปฏิบติังานรายบุคคลตามแบบ สล.1   

   ส่วนงานตอ้งเสนอแบบสรุปความเห็นเกียวกบัมาตรฐาน ความเป็นธรรมของการประเมนิผล

การปฏิบติังานและความเห็นเกียวกบัผลการประเมินการปฏิบตัิงานในภาพรวมของส่วนงาน ตามแบบ สล.2  ต่ออธิการบดี

เพือรายงานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
 

  ขอ้ 1  ลูกจา้งประจาํผูใ้ดไดรั้บคะแนนประเมินอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง (ตาํกว่าร้อยละ ) ให้

ผูบ้งัคบับญัชาชนัตน้ ใหโ้อกาสในการพฒันาปรับปรุงตนเองโดยทาํคาํมนัในการพฒันาปรับปรุงตนเอง  และให้

ผูบ้งัคบับญัชาชนัตน้แจง้ให้ผูรั้บการประเมินรับทราบเกียวกบัผลการประเมิน พร้อมทงักาํหนดให้ผูน้นัเขา้รับการพฒันา

ปรับปรุงตนเองโดยการลงลายมือชือรับทราบและจดัทาํคาํมนัในการพฒันาปรับปรุงตนเอง      ในแบบสรุปการประเมินผล

การปฏิบติังาน  (แบบ สล.1) ส่วนท ี   และปฏิบติัตามประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์เรืองแนวปฏิบตัิการจดัทาํคาํมนั

ในการพฒันาปรับปรุงตนเองกรณีขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษามีผลการปฏิบติัราชการในระดบัตอ้งปรับปรุง (ตาํ

กว่าร้อยละ ) โดยอนุโลม      

  กรณีผูถู้กประเมินเห็นว่าผลการประเมินการปฏิบติังานมีความไม่เป็นธรรมอาจทาํคดัคา้น 

ยนืต่อผูบ้งัคบับญัชาชนัตน้รวมไวก้บัผลการประเมินเพือเป็นหลกัฐานได ้
 

  ขอ้ 2 ขนัตอนการประเมินผลการปฏิบติังาน เพือใหเ้ป็นไปแนวทางปฏิบตัิตามประกาศนี ในแต่ละรอบ

การประเมินดาํเนินการตามขนัตอนและช่วงเวลาดงันี 

 

ช่วงเวลา ขนัตอนการดาํเนินการ รอบที  /วนัท ี รอบที /วนัท ี

.ตน้รอบการ

ประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 หัวหน้าส่วนงานหรือส่วนงานทีเทียบเท่าหรือหัวหน้าสาขาวิชาหรือหวัหน้า

หน่วยงานตน้สังกดั ประกาศหลกัเกณฑ ์วิธีการประเมิน การกาํหนดผูใ้ห้ขอ้มูล 

รวมทงัแจง้คาํสงัแต่งตงักรรมการประเมิน ฯ ใหผู้รั้บการประเมินทราบ 

1.2 ผูบ้งัคบับญัชาชนัตน้และผูรั้บการประเมินทาํขอ้ตกลงร่วมกนั 

- ขอ้ตกลงการประเมินผลสัมฤทธิงาน ให้ผูรั้บการประเมินจดัทาํขอ้ตกลงภาระ

งานโดยกาํหนดกิจกรรม ตวัชีวดัหรือหลกัฐานบ่งชีความสาํเร็จของงาน  

ค่าเป้าหมายและนาํหนกัในการประเมินแต่ละกิจกรรมหรือโครงการ โดยเสนอ

ขอ้ตกลงภาระงานให้ผูบ้งัคบับญัชาชนัตน้และพิจารณาทาํความตกลงร่วมกนั 

- ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบติัราชการให้ผูบ้งัคบับญัชาชันตน้

กาํหนดค่าคาดหวงัสําหรับตาํแหน่ง (ระบุระดบัสมรรถนะทีคาดหวงั) ให้ผูร้ับ

การประเมินและพิจารณาทาํความตกลงร่วมกนั 

 

 

 

 

ภายในวนัที 

 สิงหาคม 

 

 16-31 

สิงหาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายในวนัที 

15 กุมภาพนัธ ์

 

  16-28/29 

กมุภาพนัธ์ 
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ช่วงเวลา                        ขนัตอนการดาํเนินการ รอบที /วนัที รอบที /วนัที 
 

.ระหว่างรอบ

การประเมิน 

 

2.1 ผูบ้งัคบับญัชาชนัตน้ใหค้าํปรึกษา แนะนาํและสอนงานแก่ผูรั้บประเมิน 

2.2 หากมีกิจกรรม โครงการหรืองานทีมีความสาํคญัหรือเร่งด่วน ผูป้ระเมินและ

ผูรั้บประเมินสามารถปรับปรุงข้อตกลงใหม่ได้แต่ต้องเพือประโยชน์ต่อทาง

ราชการ 

2.3 ผูบ้งัคบับญัชาชนัตน้ติดตามผลการปฏิบตัิงานของผูรั้บประเมินเป็นระยะและ

พฒันาผูรั้บการประเมินให้มีพฤติกรรมการปฏิบติังานทีเหมาะสมเพือสามารถ

ปฏิบติังานไดบ้รรลุเป้าหมายทีวางไว ้

 

 สิงหาคม - 

 มกราคม  

 ปีปัจจุบนั 

 

 

 กมุภาพนัธ ์– 

 กรกฎาคม 

ปีปัจจุบนั 

 

.ครบรอบการ    

ประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 ผูรั้บการประเมินรายงานผลการปฏิบติังานตามขอ้ตกลงตามแบบ ปล.  ส่ง

ใหผู้บ้งัคบับญัชาชนัตน้ดาํเนินการต่อไป 

3.2 กรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน (ระดบัที ) ดาํเนินการประเมินผลการ

ปฏิบติังานของผูรั้บการประเมินตามขอ้ตกลง หรือประเมินผลการปฏิบตัิงานตาม

คาํมนัในการพฒันาปรับปรุงตนเองสําหรับขา้ราชการ ฯ ทีคะแนนอยู่ในระดับ

ปรับปรุง (ตาํกวา่ร้อยละ ) โดยอนุโลม 

3.  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานสรุปผลการประเมินการปฏิบติังาน

รายบุคคลลงในแบบ สล.1 

3.4 ผูบ้งัคบับญัชาชนัตน้ แจง้ให้ผูรั้บการประเมินลงลายมือชือรับทราบในแบบ 

ปล 1 และ แบบสล.1  เพือรับทราบผลการประเมิน กรณีผูรั้บการประเมินได้

คะแนนอยู่ในระดบัปรับปรุง (ตาํกว่าร้อยละ ) ให้ลงลายมือชือในแบบ สล.1 

ส่วนที  และจดัทาํคาํมนัในการพฒันาปรับปรุงตนเอง เสนอหัวหน้าสาขาวิชา

หรือหน่วยงานเทียบเท่า เพือนาํเสนอหัวหน้าส่วนงานหรือส่วนงานทีเทียบเท่า 

พิจารณานาํเขา้คณะกรรมการกลนักรองผลการประเมินการปฏิบตัิงานระดบัส่วน

งาน (ระดบัที ) เพอืพิจารณา 

          กรณีผูรั้บการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชือรับทราบผลการประเมิน

หรือไม่จดัทาํคาํมนัในการพฒันาปรับปรุงตนเองให้พยานบุคคลซึงปฏิบติังานใน

หน่วยงานเดียวกันลงลายมือชือไวเ้ป็นหลกัฐานว่าไดมี้การแจง้ผลการประเมิน

การปฏิบติังานแลว้ตงัแต่วนัทีพยานลงลายมือชือ 

3.5 คณะกรรมการกลนักรองการประเมินผลการปฏิบติังานระดบัส่วนงานหรือ

ส่วนงานทีเทยีบเท่า (ระดบัท ี ) ทาํหน้าทีดงันี 

          ( ) พิจารณาขอ้มูล ผลการประเมิน และความเห็นเกียวกบัผลการประเมิน

การปฏิบตัิงานรายบุคคลทีระบุไวใ้นแบบ สล.  และรายงานผลการปฏิบติังานให้

หวัหนา้ส่วนงานหรือส่วนงานทีเทียบเท่า 

          ( ) สรุปผลคะแนนพร้อมทงัประมวลความเห็นเกียวกบัมาตรฐาน ความ

เป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบตัิงานภาพรวมของส่วนงานหรือส่วนงานที

เทียบเท่า ในแบบ สล.  ส่งให้มหาวิทยาลยัเพือนําเสนออธิการบดีรายงานต่อ 

คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัพจิารณา 

-  สิงหาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายในเดือน 

กนัยายน 

 

-  กุมภาพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายในเดือน 

มีนาคม 
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ช่วงเวลา ขนัตอนการดาํเนินการ รอบที /วนัที รอบที 2/วนัที 

 หมายเหตุ 

           หากผูร้ับการประเมินมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการคาํชีแจง ผูบ้งัคบับญัชา

ชนัตน้หรือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานตอ้งให้เขา้พบและชีแจงให้

ผูรั้บการประเมินทราบขอ้สงสยันนัไดท้นัท ี

  

   

ขอ้ 13 เมือคณะกรรมการกลนักรองผลการปฏิบติังานระดบัส่วนงาน  พจิารณาเห็นชอบคะแนนประเมิน 

การปฎิบติังานแลว้ ใหส่้วนงานหรือหน่วยงานตน้สังกดั  ประกาศเฉพาะรายชือลูกจา้งประจาํทีไดรั้บผลคะแนนการประเมิน

อยูใ่นระดบัดีเด่นและดีมากในทีเปิดเผยให้ทราบโดยทวักนัก่อนนาํเสนอให้อธิการบดีพิจารณาเลือนขนัค่าจา้ง 

  ข้อ 14 การจัดเก็บผลการประเมินการปฏิบัติงาน ให้หน่วยงานต้นสังกัดเก็บสําเนาแบบสรุปการ

ประเมินผลการปฏิบติังาน แบบ สล.  ไวอ้ย่างน้อยสองรอบการประเมิน สาํหรับตน้ฉบบั แบบ ปล.  และแบบ สล.1 ให้ผูรั้บ

การประเมินเกบ็ไวเ้พือเป็นเอกสารอา้งอิง 

  ขอ้ 15  แบบขอ้ตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบติังาน แบบ ปล.  และแบบสรุปการประเมินผลการ

ปฏิบติัราชการ แบบ สล.  และรายละเอยีดเกียวกบัพฤติกรรมการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามทกีาํหนดไวท้า้ยประกาศนี 

  ขอ้ 16 ในกรณีทีมีปัญหาขอ้สงสัยเกียวกบัการปฏิบตัิตามประกาศนีให้อธิการบดีเป็นผูมี้อาํนาจวินิจฉัย

และให้ถือเป็นทีสุด 

 

                                                     ประกาศ ณ วนัที 

 

     (ลงชือ)                            ชูศกัด ิ    ลิมสกลุ 

                                  (รองศาสตราจารย ์ดร.ชูศกัดิ   ลิมสกุล) 

                                อธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




