บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
เรื่อง หลักเกณฑการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
_______________________________
หลักการ
กําหนดใหมีหลักเกณฑการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
เหตุผล
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุว รรณภูมินํ า แนวทางดํ า เนิน การเลื่ อ นขั้ น คา ตอบแทน
พนักงานสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมาใชในการเลื่อนขั้นคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดโดย
อนุ โ ลม ตั้ ง แต ป ง บประมาณ ๒๕๔๙ จนถึ ง ป ง บประมาณ ๒๕๕๑ ต อ มามี ป ระกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับที่ ๒/๒๕๕๒ เรื่อง คาตอบแทนและสิทธิประโยชน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ ปรับเปลี่ยนบัญชีอัตราคาตอบแทนจากเดิม
ที่ กํ า หนดเป น ขั้ น ค า ตอบแทนมาเป น การกํ า หนดบั ญ ชี อั ต ราค า ตอบแทนขั้ น ต่ํ า และขั้ น สู ง ตามคุ ณ วุ ฒิ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีผลตั้งแต ๑ มกราคม ๒๕๕๒
จึงสมควรมีการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับ
บั ญ ชี อั ต ราค า ตอบแทนตามประกาศคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลสํ า หรั บ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๒ เรื่อง คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของ
พนักงานมหาวิทยาลัย เหมาะสมกับการบริหารงบประมาณคาใชจายในการจางพนักงานมหาวิทยาลัยและ
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย
สาระสําคัญของประกาศหลักเกณฑการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
๑. กําหนดรอบระยะเวลาการประเมิน (รอบทํางาน) ๑ มิถุนายน - ๓๑ พฤษภาคมของปถัดไป (ขอ ๓)
๒. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ในรอบทํางาน (ขอ ๔)
๓. เลื่อนคาตอบแทนตามปงบประมาณ (ขอ ๕)
๔. การเลื่อนคาตอบแทนเลื่อนไดไมเกินอัตราขั้นสูงของบัญชีคาตอบแทนสําหรับตําแหนง
ที่ไดรับการแตงตั้ง (ขอ ๖)
๕. การเลื่อนคาตอบแทนใหใชวงเงินที่ใชเลื่อนคาตอบแทนประจําปไมเกินรอยละ ๕ ของ
วงเงินคาตอบแทนรวมของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอยู ณ ๑ กันยายนของปนั้น โดยกําหนดจํานวน
พนักงานมหาวิทยาลัยผูรับการเลื่อนคาตอบแทนรอยละ ๕ ตองไมเกินรอยละ ๑๕ ของจํานวนพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ครองอัตรา ณ วันที่ ๑ กันยายนของปนั้น (ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ กําหนดใหอิงระบบการเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการ) (ขอ ๗)
(จากเดิม...

-๒(จากเดิม “กําหนดผูที่เลื่อน ๒ ขั้น จะตองไมเกินรอยละ ๑๕ ของจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ มี ณ ๑ กรกฎาคมของป ที่ จะเลื่ อน ๑ ตุ ลาคม และวงเงิ นที่ ใช เลื่ อนไม เกิ นวงเงิ น ๔.๕% ของฐาน
คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยรวมของหนวยงาน โดยไดกันเงินเพื่อจายคาจางสมทบในสวนของนายจาง
เขากองทุนประกันสังคมไวดวย”)
๖. กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนประจําป (ขอ ๘)
๗. กําหนดการเลื่อนคาตอบแทนประจําปเปน ๕ ระดับ และเลื่อนคาตอบแทนเปนรอยละ
ของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับกอนการเลื่อนคาตอบแทนในปนั้น (ขอ ๙)
(จากเดิม “กําหนดการเลื่อนขั้นคาตอบแทนเปน ๕ ระดับ และเลื่อนคาตอบแทนเปน ๒ ขั้น
๑.๕ ขั้น ๑ ขั้น ๐.๕ ขั้น และ ๐ ขั้น ตามบัญชีคาตอบแทน”)
๘. ขอปฏิบัติการเลื่อนคาตอบแทนกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถูกตั้งกรรมการสอบสวนวา
กระทําผิดวินัยอยางรายแรง และกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถูกฟองคดีอาญา (ขอ ๑๓ และ ขอ ๑๔)
๙. การใหพนักงานมหาวิทยาลัยออกจากราชการ (เลิกจาง) กรณีผลประเมินการปฏิบัติงาน
อยูในระดับตองปรับปรุง ซึ่งไมไดรับการเลื่อนคาตอบแทน ๒ ครั้งติดตอกัน (ขอ ๑๖)
๑๐. ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ
ในการเลื่ อ นค า ตอบแทนประจํ า ป และการเลื่ อ นค า ตอบแทน กรณี ข าดคุ ณ สมบั ติ เ กี่ ย วกั บ ระยะเวลา
การปฏิบัติงาน การลา หรือการมาสาย สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเชนเดียวกันการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนขาราชการ ( ขอ ๑๗ และขอ ๑๘ )
๑๑. กําหนดบทเฉพาะกาลสําหรับการเลื่อนคาตอบแทนในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ (ขอ ๑๙)
เกี่ย วกับ ผลการปฏิบัติง านและขอ มูล เกี่ย วกับ พฤติก รรมการปฏิบัติง านในชว ง ๑ มิถุน ายน ๒๕๕๒
ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มาใชพิจารณาในการเลื่อนคาตอบแทน

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง หลักเกณฑการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย

โดยที่สมควรกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยเปนไปอยาง
มีระบบและมีมาตรฐาน
อาศัยอํานาจตามความใน ขอ ๘ (๒) ขอ ๒๑ และ ขอ ๒๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และมติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒ จึงออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑการเลื่อนคาตอบแทน
พนักงานมหาวิทยาลัย ไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย”
ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“ป” หมายความวา ปงบประมาณ
“รอบทํางาน” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ของปหนึ่ง ถึง
วันที่ ๓๑ พฤษภาคมของปถัดไป
“หนวยงาน” หมายความวา คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก กอง หรือสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือกอง ที่จัดตั้งหรือแบงสวนราชการตามกฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ และมติสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๔ ใหผูบังคับบัญชาและผูที่ไดรับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ปละ ๒ ครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลประจํ า มหาวิ ท ยาลั ย ในการพิ จ ารณา
ผลการปฏิบัติงาน กําหนดระยะเวลา ดังนี้
(๑) ครั้งที่หนึ่ง...

-๒(๑) ครั้งที่หนึ่ง ตั้งแตวนั ที่ ๑ มิถุนายน – ๓๐ พฤศจิกายน
(๒) ครั้งที่สอง ตั้งแตวนั ที่ ๑ ธันวาคม – ๓๑ พฤษภาคมของปถัดไป
ขอ ๕ การเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเลื่อนตัง้ แตวนั ที่ ๑ ตุลาคมของปที่ไดเลื่อน
ขอ ๖ การเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเลือ่ นไดไมเกินคาตอบแทนสูงสุด
ของอัตราคาตอบแทนตามบัญชีคาตอบแทนสําหรับตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง
ขอ ๗ การเลื่อนคาตอบแทนในแตละป วงเงินที่ใชเลื่อนคาตอบแทนประจําปรวมกันตองไมเกิน
รอยละ ๕ ของวงเงินคาตอบแทนรวมของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ครองอัตราอยู ณ วันที่ ๑ กันยายนของปนนั้
โดยกําหนดจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยผูรับการเลื่อนคาตอบแทนรอยละ ๕ ตองไมเกินรอยละ ๑๕ ของจํานวน
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ครองอัตรา ณ วันที่ ๑ กันยายนของปนั้น
ขอ ๘ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนประจําป ตองอยูใน
หลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ในรอบทํางานที่แลวมา ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนดวยความสามารถ
และดวยความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกหนวยงาน ซึ่งผูบังคับบัญชาไดพิจารณาประเมิน
ตามขอ ๔ แลวเห็นวาอยูในเกณฑที่สมควรจะไดเลื่อนคาตอบแทน
(๒) ในรอบทํางานที่แลวมา จนถึงวันออกคําสั่งเลื่อนคาตอบแทน ตองไมถูกสั่ง
ลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติหนาที่หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงหนาที่การงานของตน ซึ่งมิใชความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัย ผูใดอยูในหลักเกณฑที่สมควรไดเลื่อนคาตอบแทน
และไดถูกงดเลื่อนคาตอบแทนเพราะถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษ
ในกรณีนั้นมาแลวใหผูบังคับบัญชาเลื่อนคาตอบแทนประจําปใหผูนั้น ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ของปที่จะได
เลื่อนคาตอบแทนเปนตนไป
(๓) ในรอบทํางานที่แลวมา ตองไมถูกสั่งพักงานเกินกวา ๔ เดือน
(๔) ในรอบทํางานที่แลวมา ตองไมขาดงานโดยไมมีเหตุอันสมควร
(๕) ในรอบทํางานที่แลวมา ตองไดรับการบรรจุเขาปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา ๘ เดือน โดยนับตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ เปนตนไป จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน เวนแต
ในกรณีที่วันเปดทําการวันแรกหรือวันถัดไปของเดือนกุมภาพันธ ตรงกับวันหยุดราชการ
(๖) ในรอบทํางานที่แลวมา ถาเปนผูที่ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในประเทศ หรือ
ไปศึกษาฝกอบรม หรือดูงาน ณ ตางประเทศ ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยวันเวลาทํางาน หลักเกณฑ
การลา และการจายคาตอบแทนระหวางลาของพนักงานมหาวิทยาลัย ตองไดปฏิบัติงานในรอบทํางาน
ที่แลวมา เปนเวลาไมนอยกวา ๘ เดือน
(๗) ในรอบ...

-๓(๗) ในรอบทํางานที่แลวมา ตองไมลากิจและลาปวยเกิน ๑๖ ครั้ง หรือมาทํางานสาย
เกิน ๑๘ ครั้ง
(๘) ในรอบทํางานที่แลวมา ตองมีเวลาปฏิบัติงาน ๑๒ เดือน โดยมีจํานวน
วันลากิจสวนตัวและลาปวยไมเกิน ๔๕ วัน แตไมรวมถึงวันลา ดังตอไปนี้
(ก) ลาพักผอน
(ข) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย (เฉพาะวันลาที่มีสิทธิ์ไดรับคาจางระหวางลา ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยวันเวลาทํางาน
หลักเกณฑการลา และการจายคาตอบแทนระหวางลาของพนักงานมหาวิทยาลัย)
(ค) ลาคลอดบุตรไมเกิน ๙๐ วัน
(ง) ลาป ว ยซึ่ ง จํ า เป น ต อ งรั ก ษาตั ว เป น เวลานาน ไม ว า คราวเดี ย วหรื อ
หลายคราวรวมกันไมเกิน ๑๒๐ วันทําการ
(จ) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติหนาที่หรือในขณะเดินทาง
ไปหรือกลับจากการปฏิบัติตามหนาที่
(ฉ) ลาเขารับการเตรียมพล (เฉพาะผูที่มีสิทธิลาตามระเบียบคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวย
วันเวลาทํางาน หลักเกณฑการลา และการจายคาตอบแทนระหวางลาของพนักงานมหาวิทยาลัย)
การนั บ จํา นวนวั น ลาไม เ กิ น ๔๕ วั น สํา หรั บ วั น ลากิ จ สว นตั ว และลาป ว ย
ที่ไมใชวันลาปวยตาม (จ) ใหนับเฉพาะวันทําการ
ขอ ๙ หลักเกณฑการเลื่อนคาตอบแทนประจําป
(๑) พนั กงานมหาวิท ยาลั ยที่ ไ ดรับการประเมินผลการปฏิบัติ งานเฉลี่ ย ในรอบป
อยูในระดับตองปรับปรุง ซึ่งผลการปฏิบัติงานต่ํากวาเปาหมายมาก และยังไมเปนที่พอใจ โดยคะแนน
ประเมินต่ํากวารอยละ ๖๐ จะไมไดรับการเลื่อนคาตอบแทน
(๒) พนั กงานมหาวิท ยาลั ยที่ ไ ดรับการประเมินผลการปฏิบัติ งานเฉลี่ ย ในรอบป
อยูในระดับควรปรับปรุง ซึ่งผลการปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย แตยังมีขอบกพรองที่ควรปรับปรุงแกไข
โดยคะแนนประเมินอยูในระหวางรอยละ ๖๐ – ๖๙ ใหไดรับการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนประจําป
ในอัตรารอยละ ๒ ของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับกอนการเลื่อนคาตอบแทนในปนั้น
(๓) พนั กงานมหาวิ ท ยาลัยที่ไ ดรับการประเมิ นผลการปฏิบัติงานเฉลี่ ย ในรอบป
อยูในระดับยอมรับได ซึ่งผลการปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับ โดยคะแนนประเมินอยูใน
ระหวางรอยละ ๗๐ – ๗๙ ใหไดรับการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนประจําปในอัตรารอยละ ๓ ของอัตรา
คาตอบแทนที่ไดรับกอนการเลื่อนคาตอบแทนในปนั้น
(๔) พนักงาน...

-๔(๔) พนั กงานมหาวิ ท ยาลัยที่ไ ดรับการประเมิ นผลการปฏิบัติงานเฉลี่ ย ในรอบป
อยูในระดับดี ซึ่งผลการปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย งานมีคุณภาพเปนที่นาพอใจ โดยคะแนนประเมิน
อยูในระหวางรอยละ ๘๐ – ๘๙ ใหไดรับการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนประจําปในอัตรารอยละ ๔ ของอัตรา
คาตอบแทนที่ไดรับกอนการเลื่อนคาตอบแทนในปนั้น
(๕) พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยในรอบป
อยูในระดับดีเดน ซึ่งผลการปฏิบัติงานไดสูงกวาเปาหมาย งานมีคุณภาพเปนที่นาพอใจอยางยิ่ง โดยคะแนน
ประเมินอยูในระหวางรอยละ ๙๐ – ๑๐๐ ใหไดรับการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนประจําปในอัตรารอยละ ๕
ของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับกอนการเลื่อนคาตอบแทนในปนั้น
(๖) ในการคํ านวณเพื่ อเลื่อนค าตอบแทน หากคํานวณแลวมีเศษไมถึง ๑๐ บาท
ใหปรับเพิ่มขึ้นเปน ๑๐ บาท
ขอ ๑๐ การพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตามขอ ๙ ใหผูบังคับบัญชา
ชั้นตนหรือผูทไี่ ดรับมอบหมาย นําผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานทีไ่ ดดําเนินการ
ตามขอ ๔ และขอ ๘ มาเปนหลักในการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทน โดยพิจารณาประกอบกับขอมูลการลา
พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย และขอควร
พิจารณาอื่น ๆ ของผูนั้น แลวรายงานผลการพิจารณานั้น พรอมดวยขอมูลดังกลาวตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้น
ไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจสั่งเลื่อนคาตอบแทน
ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือแตละระดับที่ไดรับรายงาน
เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผูมีอํานาจสั่งเลื่อนคาตอบแทนดวย
ขอ ๑๑ การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหนับชวงเวลาการปฏิบัติงาน
ในรอบทํางานที่แลวมาเปนเกณฑ เวนแตผูอยูในหลักเกณฑตามขอ ๘ (๕) หรือ (๖) ใหนับชวงเวลาปฏิบัติงาน
ไมนอยกวา ๘ เดือนเปนเกณฑพิจารณา
ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดยาย เลื่อนตําแหนง สับเปลี่ยนตําแหนง/หนาที่
ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่หรืองานพิเศษอื่นใด ในรอบทํางานที่แลวมา ใหนําผล
การปฏิบัติงานของผูนั้นทุกตําแหนงและทุกแหงมาประกอบการพิจารณาดวย
ขอ ๑๒ ในการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนประจําป ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนคาตอบแทน
พิจารณารายงานผลจากผูบังคับบัญชาตามขอ ๑๐
ในกรณีที่ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนคาตอบแทนประจําป พิจารณาเห็นวาพนักงานมหาวิทยาลัย
ผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนประจําป หรือปฏิบัติตนไมเหมาะสมกับ
การเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหงดเลื่อนคาตอบแทนสําหรับผูนั้น แตตองแจงเหตุผลใหผูนั้นทราบดวย

ขอ ๑๓...

-๕ขอ ๑๓ ในการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนประจําป ถาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนคาตอบแทนเห็นสมควร
ใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไดเลื่อนคาตอบแทน แตปรากฏวาไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงกอนมีคําสั่งเลื่อนคาตอบแทนใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อน
คาตอบแทนรอการเลื่อนคาตอบแทนไวกอน และใหกันเงินสําหรับการเลื่อนคาตอบแทนไวดวย เมื่อมีการสอบสวน
และการพิจารณาแลวเสร็จ ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนคาตอบแทนพิจารณาดังนี้
(๑) ถาผูถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมมีความผิด หรือจะตองถูกลงโทษ
ภาคทัณฑใหสั่งเลื่อนคาตอบแทนที่รอการเลื่อนไวได ถาไดรอการเลื่อนคาตอบแทนไวเกิน ๑ ป ใหสั่งเลื่อน
คาตอบแทนยอนหลังไปในแตละปที่ไดรอการเลื่อนคาตอบแทนไว แมวาผูนั้นจะไดออกจากมหาวิทยาลัย
ไปแลวก็ตาม
(๒) ถ า ผู ถู ก แต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนจะต อ งถู ก ลงโทษตั ด ค า ตอบแทน
หรือลดคาตอบแทน ใหงดเลื่อนคาตอบแทนที่รอการเลื่อนไว ถาไดรอการเลื่อนคาตอบแทนไวเกิน ๑ ป
ใหงดเลื่อนคาตอบแทนที่รอการเลื่อนไวในปที่จะถูกลงโทษ ถาผูนั้นไดออกจากมหาวิทยาลัยไปแลว
ดวยเหตุอื่นที่มิใชเพราะเหตุเกษียณอายุ ใหงดเลื่อนคาตอบแทนในปที่จะไดเลื่อนคาตอบแทนครั้งสุดทาย
แตถาเปนผูพนสภาพการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเพราะเหตุเกษียณอายุ ใหงดเลื่อนคาตอบแทนที่ผูมีอํานาจ
สั่งเลื่อนรอการเลื่อนคาตอบแทนไวในวันที่ ๓๐ กันยายนของปสุดทายกอนที่ผูนั้นจะพนสภาพการเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย สวนในปอื่นใหสั่งเลื่อนคาตอบแทนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ไดรอการเลื่อน
คาตอบแทนไว
(๓) ถาผูถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะตองถูกลงโทษปลดออก หรือ
จะตองถูกสั่งใหพนสภาพการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเพราะมีมลทินหรือมัวหมองใหงดเลื่อนคาตอบแทน
ทุกปที่ไดรอการเลื่อนคาตอบแทนไว
การพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนตาม (๑) (๒) และ (๓) สําหรับผูที่ถูกแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหลายกรณี ใหแยกพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป
ขอ ๑๔ ในการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนประจําป ถาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนคาตอบแทน
เห็นสมควรใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไดเลื่อนคาตอบแทน แตปรากฏวาผูนั้นถูกฟองคดีอาญาในความผิด
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ของตน ซึ่งมิใชความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่พนักงานอัยการรับเปนทนายแกตางให และศาล
ไดประทับฟองคดีนั้นแลวกอนมีคําสั่งเลื่อนคาตอบแทน ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนคาตอบแทนรอการเลื่อน
คาตอบแทนไวกอน และใหกันเงินสําหรับเลื่อนคาตอบแทนไวดวย เมื่อศาลไดมีคําพิพากษาแลว
ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนคาตอบแทนพิจารณา ดังนี้
(๑) ถาศาลพิพากษาวาผูนั้นไมมีความผิด ใหสั่งเลื่อนคาตอบแทนที่รอการเลื่อน
ไวไดถาไดรอการเลื่อนคาตอบแทนไวเกิน ๑ ป ใหสั่งเลื่อนคาตอบแทนยอนหลังไปในแตละปที่ได
รอการเลื่อนคาตอบแทนไวแมวาผูนั้นจะไดพนสภาพการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยไปแลวก็ตาม
(๒) ถาศาลพิพากษา...

-๖(๒) ถาศาลพิพากษาใหลงโทษเบากวาโทษจําคุก ใหงดเลื่อนคาตอบแทนทีร่ อ
การเลื่อนไวถาไดรอการเลื่อนคาตอบแทนไวเกิน ๑ ป ใหงดเลื่อนคาตอบแทนที่รอการเลื่อนไวในปที่ศาลพิพากษา
ใหลงโทษ ถาผูนั้นไดพนสภาพการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยไปแลวดวยเหตุอื่นที่มิใชเหตุเกษียณอายุ
ใหงดเลื่อนคาตอบแทนในปที่จะไดเลื่อนคาตอบแทนครั้งสุดทาย แตถาเปนผูพนสภาพการเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยเพราะเหตุเกษียณอายุ ใหงดเลื่อนคาตอบแทนที่ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนคาตอบแทนไดรอการเลื่อน
คาตอบแทนไวในวันที่ ๓๐ กันยายนของปสุดทายกอนที่ผูนั้นจะพนจากสภาพการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
สวนในครั้งอื่นใหสั่งเลื่อนคาตอบแทนยอนหลังไปในแตละปที่ไดรอการเลื่อนคาตอบแทนไว
(๓) ถาศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุกหรือโทษหนักกวาจําคุก ใหงดเลื่อนคาตอบแทน
ทุกปที่ไดรอการเลื่อนคาตอบแทนไว
การพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนตาม (๑) (๒) และ (๓) สําหรับผูที่ถูกฟองคดีอาญา
หลายคดี ใหแยกพิจารณาแยกคดีเปนคดีๆ ไป
ขอ ๑๕ ในกรณีที่ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนคาตอบแทนไดรอการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
ผูใดไว เพราะเหตุถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๑๓ และเหตุถูกฟองคดีอาญาตามขอ ๑๔
ใหผูมีอํานาจดังกลาวรอการเลื่อนคาตอบแทนผูนั้นไวจนกวาการสอบสวนและการพิจารณาทางวินัยแลว
เสร็จ และจนกวาศาลมีคําพิพากษาแลวจึงใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนคาตอบแทนพิจารณาการเลื่อนคาตอบแทน
ตามขอ ๑๓ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือตามขอ ๑๔ (๑) (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี ทั้งนี้ โดยถือเกณฑจํานวนครั้ง
ที่จะตองงดเลื่อนคาตอบแทนที่มากกวาเปนหลักในการพิจารณา เวนแตผูนั้นไดพนสภาพการเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยไปแลวตามผลของการถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๑๓ หรือตามผลของการถูกฟอง
คดีอาญาตามขอ ๑๔ กรณีใดกรณีหนึ่ง จึงจะพิจารณาการเลื่อนคาตอบแทนที่รอการเลื่อนไวไดตามผลของกรณีนั้น
โดยไมตองรอผลของอีกกรณีหนึ่ง
ขอ ๑๖ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยผูใด มีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับตองปรับปรุงจนเปน
เหตุใหไมไดรับการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทน ๒ ครั้งติดตอกัน ใหมหาวิทยาลัยสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ
เหตุหยอนประสิทธิภาพ
ขอ ๑๗ การเลือ่ นคาตอบแทนประจําปสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตามผลการประเมิน
ในขอ ๙ ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนคาตอบแทนนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ขอ ๑๘ การเลือ่ นคาตอบแทนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ขาดคุณสมบัตใิ นขอ ๘ เกี่ยวกับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน การลา หรือการมาทํางานสายตามที่กําหนดไวในประกาศนี้ แตผูมีอํานาจสั่งเลื่อน
คาตอบแทนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนคาตอบแทนใหโดยมีเหตุผลเปนกรณีพิเศษใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อน
คาตอบแทนนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติใหสั่งเลื่อน
คาตอบแทนเปนการเฉพาะรายได
ขอ ๑๙...

-๗ขอ ๑๙ การเลื่อนคาตอบแทนในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ใหนําผลการปฏิบัติงานและ
ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การลา พฤติ ก รรมการมาทํ า งาน การรั ก ษาวิ นั ย การปฏิ บั ติ ต นเหมาะสมกั บ การเป น
พนักงานมหาวิทยาลัย และขอควรพิจารณาอื่น ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นมีอยูกอนประกาศนี้ใชบังคับ โดยใหผูบังคับบัญชาพิจารณาตามประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ สําหรับผูที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาในประเทศหรือไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน ณ ตางประเทศ
ตองไดปฏิบัติหนาที่มาแลวนับถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เปนเวลาไมนอยกวา ๘ เดือน
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(ผูชวยศาสตราจารยจริยา หาสิตพานิชกุล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตงิ านเพือ่ เลื่อนคาตอบแทน
พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

เพื่อใหการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ ๘(๒) ข อ ๒๑ และข อ ๒๒ แห ง ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙
ที่แกไขเพิ่มเติม โดยขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ และมติคณะกรรมการ
บริ หารงานบุ คคลประจํ ามหาวิ ทยาลั ย มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลสุ วรรณภู มิ ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒ จึงออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ เลื่ อ นค า ตอบแทนพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ตํ า แหน ง ประเภททั่ ว ไปวิ ช าชี พ เฉพาะ
หรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ ไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบับนีเ้ รียกวา “ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรือ่ ง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน
คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภททัว่ ไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ”
ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“หนวยงาน” หมายความวา คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก กอง หรือสวนราชการ
ที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท า คณะหรื อ กอง ที่ จั ด ตั้ ง หรื อ แบ ง ส ว นราชการตามกฎกระทรวง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และมติสภามหาวิทยาลัย

ขอ ๔...

-๒ขอ ๔ ใหหลักเกณฑที่กาํ หนดไวในประกาศฉบับนี้ เปนเกณฑกลางที่ใชในการพิจารณา
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภททั่วไป
วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ หากหนวยงานใดประสงคจะกําหนดภาระงาน หลักเกณฑ และวิธีการ
ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภท
ทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ ในสังกัดเพิ่มเติมจากที่กําหนดในประกาศนี้ เพื่อใหสอดคลอง
กับลักษณะและประเภทของภาระงานของหนวยงาน ใหกําหนดเปนประกาศของหนวยงาน ทั้งนี้ โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
ขอ ๕ ใหหนวยงานประกาศหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนคาตอบแทน
พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชีย่ วชาญเฉพาะของหนวยงาน ซึ่งจะใช
ในการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนใหบุคลากรในหนวยงานไดทราบโดยทั่วกัน
ขอ ๖ ใหแตละหนวยงาน จัดใหมกี ารประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ แตละรายอยางนอยปละ ๒ ครั้ง โดยกําหนด
ใหมีรอบระยะเวลาประเมิน ดังนี้
รอบที่ ๑ ภาระงานระหวางวันที่ ๑ มิถุนายน – ๓๐ พฤศจิกายน
รอบที่ ๒ ภาระงานระหวางวันที่ ๑ ธันวาคม – ๓๐ พฤษภาคม ของปถัดไป
ขอ ๗ ใหผูบังคับบัญชามอบหมายงานแกพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภททัว่ ไป
วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะแตละบุคคล โดยกําหนดลักษณะงาน ปริมาณผลงาน และมาตรฐานของ
งานทีค่ าดหวัง กอนรอบการประเมินแตละรอบโดยใชแบบมอบหมายงานตามแบบ ทล.๑ แนบทายประกาศนี้
ขอ ๘ เมื่อถึงกําหนดระยะเวลาการประเมินการปฏิบัติงานแตละรอบ ใหผูรับการประเมิน
แตละรายสรุปผลการปฏิบัติงานในแบบ ทล.๑.๑ แนบทายประกาศนี้ เสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ขอ ๙ ใหหนวยงาน ตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะแตละบุคคลของหนวยงานขึ้น ประกอบดวย
(๑) หัวหนาหนวยงานเปนประธานกรรมการ
(๒) ข า ราชการหรื อ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ในหน ว ยงานที่ หั ว หน า หน ว ยงาน
เห็นสมควรจํานวน ๒ ถึง ๔ คน เปนกรรมการ
ใหหัวหนาหนวยงานแตงตั้งบุคคลในขอ ๙ (๒) จํานวน ๑ คน เปนเลขานุการ
ขอ ๑๐ กําหนดใหมีเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน แบงออกเปน ๕ ระดับ คือ
(๑) ระดับดีเดน
มีคาคะแนนประเมิน ๙๐-๑๐๐ %
(๒) ระดับดี
มีคาคะแนนประเมิน ๘๐-๘๙ %
(๓) ระดับยอมรับได
มีคาคะแนนประเมิน ๗๐-๗๙%
(๔) ระดับควรปรับปรุง มีคาคะแนนประเมิน ๖๐-๖๙%
(๕) ระดับตองปรับปรุง มีคาคะแนนประเมิน ต่ํากวา ๖๐%
ขอ ๑๑...

-๓ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภททั่วไป
วิชาชีพเฉพาะ หรือ เชี่ยวชาญเฉพาะแตละบุคคลของหนวยงาน พิจารณาจากผลงานที่ปฏิบัติไดจริง ผลคะแนน
ที่ไดจากรายการประเมิน ประกอบกับขอมูลดานการปฏิบัติงาน ผลการวิเคราะหการปฏิบัติงาน ตลอดจนเหตุผล
และความเห็นในการประเมินผลงานเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
แตละรายของผูบังคับบัญชาทุกระดับ ตามแบบ ทล.๒ และแบบ ทล.๓ แนบทายประกาศนี้
ให ห น ว ยงานนํ า ผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการไปประกอบการพิ จ ารณาเลื่ อ น
ค า ตอบแทนพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ให เ ป น ไปตามประกาศคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลประจํ า
มหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ ก ารเลื่ อ นค า ตอบแทน
พนักงานมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๒ ใหผูบังคับบัญชาตนสังกัดแจงผลการประเมินเปนลายลักษณอกั ษรในแบบ ทล.๔
แนบทายประกาศนี้ ใหผูรับการประเมินแตละรายทราบ และใหโอกาสผูรับการประเมินแตละรายไดเขาพบ
เพื่อปรึกษาและขอคําแนะนําในการปรับปรุงการทํางาน หรือการพัฒนาตนเอง เปนรายบุคคล
ขอ ๑๓ ในกรณีที่ผูรับการประเมินเห็นวาการประเมินไมเปนธรรม หรือมีขอมูลเกี่ยวกับ
การประเมินของตนเองที่ตองการชี้แจงเพิม่ เติม ใหผูรับการประเมินสามารถยืน่ หนังสือชี้แจงถึงผูบังคับบัญชา
ชั้นตนหรือลําดับถัดไปเพื่อพิจารณาได ทัง้ นี้ ภายใน ๑๕ วันนับแตวนั ที่ทราบผลการประเมินเปนลายลักษณ
อักษร
ขอ ๑๔ นอกจากการประเมินตามแบบประเมินที่กําหนดไวในภาคผนวกของประกาศฉบับนี้
มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีการประเมินดวยแบบประเมินอื่น ๆ หรือดวยวิธีการอืน่ ๆ เพิ่มเติมไปจากนี้
อีกก็ได
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(ผูชวยศาสตราจารยจริยา หาสิตพานิชกุล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย

แบบ ทล.1
แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

แบบมอบหมายงานหรือขอตกลงในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชีย่ วชาญเฉพาะ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. _ _ _ _
ครั้งที่ 1 (1 มิ.ย. .............. – 30 พ.ย. ………..)

ครั้งที่ 2 (1 ธ.ค. .............. – 31 พ.ค. ……….)

ชื่อผูขอรับการประเมิน (นาย/นาง/น.ส.)...........................................................................................................................................
ตําแหนง............................................................... สังกัดคณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง/ศูนย…………………………..………………
ปฏิบัติงาน
ศูนยหันตรา
ศูนยวาสุกรี
ศูนยนนทบุรี
ศูนยสุพรรณบุรี

งานที่ไดรับมอบหมายและมาตรฐานของผลงานที่คาดหวัง
งานที่ไดรับมอบหมายตามตําแหนงหนาที่

มาตรฐานของผลงานที่คาดหวัง

1. …………………………………………………..…...……………..
………………………………..……………...……………………..
………………………………..……………...……………………..
………………………………..……………...……………………..

……………………........................…………………….
……………………........................…………………….
……………………........................…………………….
……………………........................…………………….

2. …………………………………………………..…...……………..
………………………………..……………...……………………..
………………………………..……………...……………………..
………………………………..……………...……………………..

……………………........................…………………….
……………………........................…………………….
……………………........................…………………….
……………………........................…………………….

3. …………………………………………………..…...……………..
………………………………..……………...……………………..
………………………………..……………...……………………..
………………………………..……………...……………………..

……………………........................…………………….
……………………........................…………………….
……………………........................…………………….
……………………........................…………………….

4. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายเพิ่มเติม จากผูบังคับบัญชา
………………………………..……………...……………………..
………………………………..……………...……………………..
………………………………..……………...……………………..

……………………........................…………………….
……………………........................…………………….
……………………........................…………………….

ลงนาม……………………………ผูรับมอบ
(……………………………...)
ตําแหนง…………………………..
วันที…
่ …/………/….…

ลงนาม……………………ผูมอบ
(……………………………...)
ตําแหนง…………………………
วันที…
่ …/………/….…

แบบ ทล.1.1
แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ี

แบบสรุปผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชีย่ วชาญเฉพาะ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. _ _ _ _
ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน_ _ _ _ – 30 พฤศจิกายน_ _ _ _
ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม _ _ _ _ – 31 พฤษภาคม_ _ _ _
สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตน
ชื่อ (นาย/นาง/น.ส.) ................................................................. นามสกุล............................................................................
ตําแหนง................................................................................... อัตราคาตอบแทน...................................................... บาท
สังกัดคณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง/ศูนย...................................................................................................................................
ปฏิบัติงาน
ศูนยหันตรา
ศูนยวาสุกรี
ศูนยนนทบุรี
ศูนยสุพรรณบุรี
เริ่มรับราชการเมื่อวันที่.....................เดือน.................................พ.ศ...................
ปจจุบันอยูในสัญญาจางระยะที่......... (ระหวางวันที่.............................................ถึงวันที่................................................)
ประวัติการลา
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ประเภท
ประเภท
ครั้ง
วัน
ครั้ง
วัน
ครั้ง
วัน
ครั้ง
วัน
ลาปวยจําเปนตองรักษา
ลาปวย
ตัวเปนเวลานานคราว
ลากิจ
เดียวหรือหลายคราว
มาสาย
รวมกัน
ลาคลอดบุตร
ลาอุปสมบท
ขาดราชการ
เปนผู ( ) ไมอยู ( ) อยู ในระหวางถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
เรื่อง.................................................................................................................................................ตามคําสั่งที่............................
ลงวันที่......................เดือน....................................พ.ศ.....................
เคยไดรับการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ................
5%
4%
3%
ไมไดเลื่อนคาตอบแทน
งดเลื่อนคาตอบแทน เนื่องจาก..................................
2%
…………………………………………...………..

-2สวนที่ 2 ภาระงาน

งานที่ไดรับมอบหมาย
ตามตําแหนงหนาที่
1. ……………………………...……………..
……………………...……………………..
……………………...……………………..
2. ……………………………...……………..
……………………...……………………..
……………………...……………………..
3. ……………………………...……………..
……………………...……………………..
……………………...……………………..
4. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายเพิ่มเติม
จากผูบังคับบัญชา
……………………...……………………..
……………………...……………………..
……………………...……………………..

∗มาตรฐานของผลงานที่คาดหวัง

∗∗ผลงานที่ไดปฏิบตั ิไดจริง

……………………...…………………….
…………………....……...……………….
……………………...…………………….
…………………....……...……………….
……………………...…………………….
……………………...…………………….
…………………....……...……………….
……………………...…………………….
…………………....……...……………….

……………………...………………
……………………...………………
……………………...………………
…………………....……...…………
……………………...………………
……………………...………………
…………………....……...…………
……………………...………………
…………………....……...…………

…………………....……...……………….
……………………...…………………….
…………………....……...……………….

…………………....……...…………
……………………...………………
…………………....……...…………

หมายเหตุ
∗ ระบุมาตรฐานงานที่ควรปฏิบัติตามหนาที่รับผิดชอบนั้น โดยวัดจากปริมาณผลงานของชวงเวลา
ที่ประเมิน และคุณภาพงานซึ่งอาจเปนรอยละของความผิดพลาดหรือระยะเวลาที่ควรปฏิบัติแลวเสร็จ
∗∗ พิจารณาจากความสําเร็จของผลงานที่ไดปฏิบัติจริงทั้งงานที่ไดรับมอบหมายตามตําแหนงหนาที่
และตามที่ผูบงั คับบัญชามอบหมายเพิ่มเติม
ขอรับรองวา ขอมูลประกอบการประเมิน ผลการปฏิบัติงานขางตนเปนความจริง
ลงนาม………………………………ผูรับการประเมิน
(………………….…………………...)
ตําแหนง…………………………………..
วันที่…..…/…………/…...…
ไดตรวจสอบความถูกตองแลว
ลงนาม…………..……………ผูบังคับบัญชาชั้นตน
(………………….…………………...)
ตําแหนง…………………………………..
วันที่…..…/…………/…...…

-3สวนที่ 3 ขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของผูรับการประเมิน (สําหรับผูรับการประเมินกรอก)

∗∗ระบุผลงานที่เห็นวามีความสําคัญในชวงเวลาประเมิน
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….….
รายการประเมิน
องคประกอบที่ 1 คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
1.1 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตลอดจนงานบริการที่เกี่ยวของ
1.2 มีความขยันหมั่นเพียรและความอุตสาหะ ตลอดจนความตั้งใจมุงมั่นที่จะทํางานใหสําเร็จ
1.3 มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นไดเปน อยางดี
1.4 การแสดงออกถึงการมีจิตสํานึกที่ดีในการใหบริการ
1.5 มีความเสียสละ อุทิศเวลาใหกับงานที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติงานตรงตอเวลา
1.6 มีความสนใจในการพัฒนาตนเองเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดเปนผลดี
1.7 เชาวนปญญาและความสามารถในการแกไขปญหาและมีความถนัดในงานที่ไดรับมอบหมาย
ใหปฏิบัติ
1.8 ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม และซื่อสัตยสุจริต
1.9 มีความรวมมือในการดําเนินงานและการแกไขปญหาของสวนรวม
คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 1 =
2. องคประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2.1 ดานคุณภาพและปริมาณงาน
- พิจารณาถึงระดับคุณภาพของผลงานและปริมาณงานที่ไดปฏิบัติตามภาระงานที่ไดรับ
มอบหมายในชวงระยะเวลาการประเมิน
2.2 ดานความรูความสามารถ
- พิจารณาถึงการมีความรูความสามารถที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง และในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 2 =
องคประกอบที่ 3 คุณลักษณะสวนบุคคล
3.1 ประพฤติตนอยูในวินัยราชการ และความประพฤติสวนตัวเหมาะสม
3.2 มนุษยสัมพันธดีตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงานและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.3 ไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน ไดรับความรักใครและนับถือ
3.4 เปนผูที่มีพฤติกรรมและทัศนคติในเชิงบวกในการทํางานและตอผูรวมงาน
คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 3 =

คะแนน
เต็ม
100

100

100

คะแนนที่ได
จากการประเมิน

-4(องคประกอบที่ 1 + องคประกอบที่ 2 + องคประกอบที่ 3) ¯ 100
300

คะแนนจากการประเมิน ทั้ง 3 องคประกอบ =

%

=

สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับผลความสําเร็จของผลงานที่ไดปฏิบตั ิ
ดีเดน

ดี

ยอมรับได

ควรปรับปรุง

ตองปรับปรุง

ลงนาม ….……………….………………. ผูรับการประเมิน
(……………………………………)
วันที…
่ ……………………….

-5สวนที่ 4 ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตนตามสายงาน
ครั้งที่ 1 (1 มิ.ย. ………. – 30 พ.ย. ………..)

ครั้งที่ 2 (1 ธ.ค……… – 31 พ.ค. ……….)

ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน

ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน

เห็นดวยกับการประเมิน โดยสรุป ดังนี้
….…………………………………………….……..………
………………………………………………….……….………
มีความเห็นแตกตาง ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
.….……………………………………..………….…………
………………………………………………..…………………
2. การพัฒนา
.….………………………………………..……….…………
………………………………………………………..…………
3. อื่นๆ
.….……………………………………………………………

เห็นดวยกับการประเมิน โดยสรุป ดังนี้
….………………………………………………..………
……………………………………………………….………
มีความเห็นแตกตาง ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
.….……………………………………..……….…………
………………………………………………..………………
2. การพัฒนา
.….………………………………………..………………
…………………………………………………….…………
3. อื่นๆ
.….………………………………………..………………

ลงชื่อ……………………………...
(…………………….………)
ตําแหนง……………….………….
วันที่…..เดือน………….พ.ศ……..
ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง
 เห็นดวยกับการประเมิน โดยสรุป ดังนี้
………………………………………………………………
………………………………...…………………………………
 มีความเห็นแตกตาง ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
.….……………………………………………………………
…………………………………………………...………………
2. การพัฒนา
.….……………………………………………………………
………………………………………………..…………………
3. อื่นๆ
.….……………………………………………………………
……………………………………………………………...……

ลงชื่อ……………………………...
(…………………….………)
ตําแหนง……………….………….
วันที่…..เดือน………….พ.ศ……..
ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง
 เห็นดวยกับการประเมิน โดยสรุป ดังนี้
………………………………………………………………
………………………………...…………………………………
 มีความเห็นแตกตาง ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
.….……………………………………………………………
…………………………………………………...………………
2. การพัฒนา
.….……………………………………………………………
………………………………………………..…………………
3. อื่นๆ
.….……………………………………………………………
……………………………………………………………...……

ลงชื่อ……………………………...
(…………………….………)
ตําแหนง……………….………….
วันที่…..เดือน………….พ.ศ……..

ลงชื่อ……………………………...
(…………………….………)
ตําแหนง……………….………….
วันที่…..เดือน………….พ.ศ……..

แบบ ทล.2
แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ใบกรอกคะแนนของกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานพื่อเลื่อนคาตอบแทน
พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ครั้งที่ 1 (1 มิ.ย. .............. – 30 พ.ย. ………..)

ครั้งที่ 2 (1 ธ.ค. .............. – 31 พ.ค. ……….)

ชื่อผูขอรับการประเมิน (นาย/นาง/น.ส.)...........................................................................................................................................
ตําแหนง............................................................... สังกัดคณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง/ศูนย…………………………..………………
ปฏิบัติงาน
ศูนยหันตรา
ศูนยวาสุกรี
ศูนยนนทบุรี
ศูนยสุพรรณบุรี
รายการประเมิน
1. องคประกอบที่ 1 คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
1.1 ความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตลอดจนงานบริการที่เกี่ยวของ
1.2 ความขยันหมั่นเพียรและความอุตสาหะ ตลอดจนความตั้งใจมุงมั่นที่จะทํางานใหสําเร็จ
1.3 ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
1.4 แสดงออกถึงการมีจิตสํานึกที่ดีในการใหบริการ
1.5 เสียสละ อุทิศเวลาใหกับงานที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติงานตรงตอเวลา
1.6 ความสนใจในการพัฒนาตนเองเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดเปนผลดี
1.7 เชาวนปญญาและความสามารถในการแกไขปญหาและมีความถนัดในงานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
1.8 ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม และซื่อสัตยสุจริต
1.9 ความรวมมือในการดําเนินงานและการแกไขปญหาของสวนรวม
คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 1 =
2. องคประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2.1 ดานคุณภาพและปริมาณงาน
- พิจารณาถึงระดับคุณภาพของผลงานและปริมาณงานที่ไดปฏิบัติตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย
ในชวงระยะเวลาการประเมิน
2.2 ดานความรูความสามารถ
- พิจารณาถึงการมีความรูความสามารถที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนง และในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 2 =
3. องคประกอบที่ 3 คุณลักษณะสวนบุคคล
3.1 ประพฤติตนอยูในวินัยราชการ และความประพฤติสวนตัวเหมาะสม
3.2 มนุษยสัมพันธดีตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงานและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.3 ไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน ไดรับความรักใครและนับถือ
3.4 เปนผูที่มีพฤติกรรมและทัศนคติในเชิงบวกในการทํางานและตอผูรวมงาน
คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 3 =

คะแนน
เต็ม

คะแนนที่ได
จากการประเมิน

100

100

100

ลงชื่อ…………………….........................ประธานกรรมการ/กรรมการผูใหคะแนน
(…………………………...........................……)

แบบ ทล.3
แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

แบบประเมินผลการปฏิบัตงิ านของพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
เพื่อประกอบการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. _ _ _ _
ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน_ _ _ _ – 30 พฤศจิกายน_ _ _ _
ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม _ _ _ _ – 31 พฤษภาคม_ _ _ _
ขอมูลเบื้องตน
ชื่อ (นาย/นาง/น.ส.) ................................................................. นามสกุล............................................................................
ตําแหนง.................................................................................. อัตราคาตอบแทน...................................................... บาท
สังกัดคณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง/ศูนย.................................................................................................................................
ปฏิบัติงาน
ศูนยหันตรา
ศูนยวาสุกรี
ศูนยนนทบุรี
ศูนยสุพรรณบุรี

สวนที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
1.1 การประเมินครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน_ _ _ _ – 30 พฤศจิกายน_ _ _ _
รายการประเมิน

คาคะแนนในแตละองคประกอบของคณะกรรมการ
(ขอมูลจากใบกรอกคะแนนของกรรมการ)
ประธาน
กรรมการและ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

องคประกอบที่ 1 คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 100)
1.1 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตลอดจนงาน
บริการที่เกี่ยวของ
1.2 มีความขยันหมั่นเพียรและความอุตสาหะ ตลอดจน
ความตั้งใจมุงมั่นที่จะทํางานใหสําเร็จ
1.3 มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
1.4 การแสดงออกถึงการมีจิตสํานึกที่ดีในการใหบริการ
1.5 มีความเสียสละ อุทิศเวลาใหกับงานที่ไดรับมอบหมาย
ปฏิบัติหนาที่ตรงตอเวลา
1.6 มีความสนใจในการพัฒนาตนเองเพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดเปนผลดี
1.7 เชาวนปญญาและความสามารถในการแกไขปญหา
และมีความถนัดในงานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
1.8 ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมและซื่อสัตยสุจริต
1.9 มีความรวมมือในการดําเนินงานและการแกไขปญหา
ของสวนรวม
คะแนนประเมินองคประกอบที่ 1 (คะแนนรวมจากกรรมการทุกคน

÷ จํานวนกรรมการผูประเมิน)

=
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รายการประเมิน

คาคะแนนในแตละองคประกอบของคณะกรรมการ
(ขอมูลจากใบกรอกคะแนนของกรรมการ)
ประธาน
กรรมการและ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

2. องคประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 100)
2.1 ดานคุณภาพและปริมาณงาน
- พิจารณาถึงระดับคุณภาพของผลงานและปริมาณงานที่ได
ปฏิบัติตามภาระงานที่ไดรับมอบหมายในชวงระยะเวลาการประเมิน
2.2 ดานความรูความสามารถ
- พิจารณาถึงการมีความรูความสามารถที่จํา เปนตองใช
ในการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนด ตําแหนง และ
ในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คะแนนประเมินองคประกอบที่ 2 (คะแนนรวมจากกรรมการทุกคน

÷ จํานวนกรรมการผูประเมิน) =

3. องคประกอบที่ 3 คุณลักษณะสวนบุคคล (คะแนนเต็ม 100)
3.1 ประพฤติตนอยูในวินัยของราชการ และความประพฤติ
สวนตัวเหมาะสม
3.2 มีมนุษยสัมพันธดีตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงานและบุคคลอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
3.3 ไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน ไดรับความรักใครและนับถือ
3.4 เปนผูที่มีพฤติกรรมและทัศนคติในเชิงบวกในการทํางานและ
ตอผูรวมงาน
คะแนนประเมินองคประกอบที่ 3 (คะแนนรวมจากกรรมการทุกคน

÷ จํานวนกรรมการผูประเมิน)

=

คะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน ทั้ง 3 องคประกอบ
= (คะแนนประเมินองคประกอบที่ 1 + คะแนนประเมินองคประกอบที่ 2 + คะแนนประเมินองคประกอบที่ 3) x 100
300

=

......... %

ผลการประเมิน ครั้งที่ 1
ดีเดน
ดี
ยอมรับได

(90 – 100%)
(80 – 89%)
(70 – 79%)

ควรปรับปรุง
ตองปรับปรุง

(60 – 69%)
(ต่ํากวา 60%)
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1.2 การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานระหวางวันที่ 1 มิถุนายน_ _ _ _ – 30 พฤศจิกายน_ _ _ _
1 ความเห็นเกี่ยวกับผลงานและคุณลักษณะ/พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยสรุป
1. จุดเดน
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. จุดที่ตองปรับปรุง
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

1.3 การประเมินครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม _ _ _ _ – 31 พฤษภาคม_ _ _ _
รายการประเมิน

คาคะแนนในแตละองคประกอบของคณะกรรมการ
(ขอมูลจากใบกรอกคะแนนของกรรมการ)
ประธาน
กรรมการและ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

องคประกอบที่ 1 คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 100)
1.2 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตลอดจนงาน
บริการที่เกี่ยวของ
1.2 มีความขยันหมั่นเพียรและความอุตสาหะ ตลอดจน
ความตั้งใจมุงมั่นที่จะทํางานใหสําเร็จ
1.3 มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
1.4 การแสดงออกถึงการมีจิตสํานึกที่ดีในการใหบริการ
1.5 มีความเสียสละ อุทิศเวลาใหกับงานที่ไดรับมอบหมาย
ปฏิบัติหนาที่ตรงตอเวลา
1.6 มีความสนใจในการพัฒนาตนเองเพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดเปนผลดี
1.7 เชาวนปญญาและความสามารถในการแกไขปญหา
และมีความถนัดในงานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
1.8 ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมและซื่อสัตยสุจริต
1.9 มีความรวมมือในการดําเนินงานและการแกไขปญหา
ของสวนรวม
คะแนนประเมินองคประกอบที่ 1 (คะแนนรวมจากกรรมการทุกคน

÷ จํานวนกรรมการผูประเมิน)

=
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รายการประเมิน

คาคะแนนในแตละองคประกอบของคณะกรรมการ
(ขอมูลจากใบกรอกคะแนนของกรรมการ)
ประธาน
กรรมการและ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

2. องคประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 100)
2.1 ดานคุณภาพและปริมาณงาน
- พิจารณาถึงระดับคุณภาพของผลงานและปริมาณงานที่ได
ปฏิบัติตามภาระงานที่ไดรับมอบหมายในชวงระยะเวลาการประเมิน
2.2 ดานความรูความสามารถ
- พิจารณาถึงการมีความรูความสามารถที่จํา เปนตองใช
ในการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนด ตําแหนง และ
ในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คะแนนประเมินองคประกอบที่ 2 (คะแนนรวมจากกรรมการทุกคน

÷ จํานวนกรรมการผูประเมิน) =

3. องคประกอบที่ 3 คุณลักษณะสวนบุคคล (คะแนนเต็ม 100)
3.1 ประพฤติตนอยูในวินัยของราชการ และความประพฤติ
สวนตัวเหมาะสม
3.2 มีมนุษยสัมพันธดีตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงานและบุคคลอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
3.3 ไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน ไดรับความรักใครและนับถือ
3.4 เปนผูที่มีพฤติกรรมและทัศนคติในเชิงบวกในการทํางานและ
ตอผูรวมงาน
คะแนนประเมินองคประกอบที่ 3 (คะแนนรวมจากกรรมการทุกคน

÷ จํานวนกรรมการผูประเมิน)

=

คะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน ทั้ง 3 องคประกอบ
= (คะแนนประเมินองคประกอบที่ 1 + คะแนนประเมินองคประกอบที่ 2 + คะแนนประเมินองคประกอบที่ 3) x 100
300

=

......... %

ผลการประเมิน ครั้งที่ 2
ดีเดน
ดี
ยอมรับได

(90 – 100%)
(80 – 89%)
(70 – 79%)

ควรปรับปรุง
ตองปรับปรุง

(60 – 69%)
(ต่ํากวา 60%)

-51.4 การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานระหวางวันที่ 1 ธันวาคม _ _ _ _ – 31 พฤษภาคม_ _ _ _
1 ความเห็นเกี่ยวกับผลงานและคุณลักษณะ/พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยสรุป
1. จุดเดน
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. จุดที่ตองปรับปรุง
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

สวนที่ 2 สรุปผลการประเมินทั้งป
= (ผลการประเมินครั้งที่ 1 + ผลการประเมินครั้งที่ 2) x 100
200
=
ดีเดน
ดี
ยอมรับได

........................... %

(90 – 100%)
(80 – 89%)
(70 – 79%)

ควรปรับปรุง (60 – 69%)
ตองปรับปรุง (ต่ํากวา 60%)

-6สวนที่ 3 การเสนอเลือ่ นคาตอบแทน
ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนคาตอบแทน
 ผลการประเมินดีเดน
 ผลการประเมินดี
 ผลการประเมินยอมรับได
 ผลการประเมินควรปรับปรุง
 ผลการประเมินตองปรับปรุง

 ควรเลื่อนคาตอบแทน 5 %
 ควรเลื่อนคาตอบแทน 4 %
 ควรเลื่อนคาตอบแทน 3 %
 ควรเลื่อนคาตอบแทน 2 %
 ไมไดรับการเลื่อนคาตอบแทน
 งดเลื่อนคาตอบแทน เนื่องจาก..................................................
.........................................................................................................

เหตุผลในการเสนอเลือ่ นคาตอบแทน
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………….……………………….ประธานกรรมการ
(…………………….……………………...)
ตําแหนง…………………………..………………
วันที่……….เดือน………….………พ.ศ…..….…
ลงชื่อ…………………….……………………….กรรมการ
(…………………….……………………...)
ตําแหนง…………………………..………………
วันที่……….เดือน………….………พ.ศ…..….…

ลงชื่อ…………………….……………………….กรรมการ
(…………………….……………………...)
ตําแหนง…………………………..………………
วันที่……….เดือน………….………พ.ศ…..….…

ลงชื่อ…………………….……………………….กรรมการ
(…………………….……………………...)
ตําแหนง…………………………..………………
วันที่……….เดือน………….………พ.ศ…..….…

ลงชื่อ…………………….……….กรรมการและเลขานุการ
(…………………….……………………...)
ตําแหนง…………………………..………………
วันที่……….เดือน………….………พ.ศ…..….…

แบบ ทล.4
แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

แบบแจงผลการประเมินการปฏิบตั ิงานสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 (1 มิ.ย. .............. – 30 พ.ย. ………..)
ครั้งที่ 2 (1 ธ.ค. .............. – 31 พ.ค. ……….)
ชื่อผูขอรับการประเมิน (นาย/นาง/น.ส.)....................................................................อัตราคาตอบแทน................................. บาท
บรรจุวันที่..................................ตําแหนง……………..………..…….. ปฏิบัติงานศูนย ........................สังกัด งาน / สาขาวิชา
.....…….…………………...….….… คณะ / สํานัก / สถาบัน / กอง / สํานักงาน....................................................................
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สวนที่ 1 หนวยงานตนสังกัด
1.1 การประเมินครั้งที่ 1 (1 มิ.ย. .............. – 30 พ.ย. ………..)
รายการประเมิน
องคประกอบที่ 1 คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
1.1 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตลอดจนงานบริการที่เกี่ยวของ
1.2 มีความขยันหมั่นเพียรและความอุตสาหะ ตลอดจนความตั้งใจมุงมั่นที่จะทํางานใหสําเร็จ
1.3 มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
1.4 การแสดงออกถึงการมีจิตสํานึกที่ดีในการใหบริการ
1.5 มีความเสียสละ อุทิศเวลาใหกับงานที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาที่ตรงตอเวลา
1.6 มีความสนใจในการพัฒนาตนเองเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดเปนผลดี
1.7 เชาวนปญญาและความสามารถในการแกไขปญหา และมีความถนัดในงานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
1.8 ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมและซื่อสัตยสุจริต
1.9 มีความรวมมือในการดําเนินงานและการแกไขปญหาของสวนรวม
คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 1 =
2. องคประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2.1 ดานคุณภาพและปริมาณงาน
- พิจารณาถึงระดับคุณภาพของผลงานและปริมาณงานที่ไดปฏิบัติตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย
ในชวงระยะเวลาการประเมิน
2.2 ดานความรูความสามารถ
- พิจารณาถึงการมีความรูความสามารถทีจ่ ํา เปนตองใชในการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง และในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 2 =
3. องคประกอบที่ 3 คุณลักษณะสวนบุคคล
3.1 ประพฤติตนอยูในวินัยของราชการ และความประพฤติสวนตัวเหมาะสม
3.2 มีมนุษยสัมพันธดีตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงานและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.3 ไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน ไดรับความรักใครและนับถือ
3.4 เปนผูที่มีพฤติกรรมและทัศนคติในเชิงบวกในการทํางานและตอผูรวมงาน
คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 3 =

คะแนน คะแนนที่ได
เต็ม จากการประเมิน
100

100

100

2
1.2 ผลการประเมินครั้งที่ 1
คะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน = (คะแนนประเมินองคประกอบที่ 1 + คะแนนประเมินองคประกอบที่ 2

+ คะแนนประเมินองคประกอบที่ 3) x 100

300

............... %

=
ผลการประเมินอยูในระดับ
ดีเดน

ดี

ยอมรับได

ควรปรับปรุง

ตองปรับปรุง

การพัฒนา (จุดที่ตองปรับปรุง คําแนะนํา)
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
¾ หากผูขอรับการประเมินไมเห็นดวยกับการประเมิน สามารถยื่นหนังสือหรือขอมูลเกี่ยวกับการประเมินถึงผูบังคับบัญชาได
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ไดรับทราบผลการประเมิน

ลงชื่อ……………………..……………………….
ตําแหนงคณบดี/ผูอํานวยการ............…………………..…………………
วันที่……….เดือน………………….พ.ศ……….…

3
สวนที่ 2 การรับทราบผลการประเมินสําหรับผูรับการประเมิน
 ไดรับทราบผลการประเมินแลว
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินที่ไดรับแจง (ถามี)
……………………………………..……………………………………………………………….…………………….………………
……………………………………..……………………………………………………………….…………………….………………
……………………………………..……………………………………………………………….…………………….………………

ลงชื่อ………………….……..……….ผูรับการประเมิน
(..........................................................)
ตําแหนง……………..........................................
วันที่……….เดือน………….พ.ศ…….…
สวนที่ 3 การบันทึกการแจงผลการประเมินสําหรับหนวยงานตนสังกัด
 ไดแจงผลการประเมินและผูรับการประเมินไดลงนามรับทราบแลว
 ไดแ จงผลการประเมินเมื่อวันที่....................................................แตผูรั บการประเมินไมลงนามรับทราบ
โดยมี นาย/นาง/นางสาว................................................................................................เปนพยาน
ลงชื่อ……………………….………….พยาน
(...................................................................)
ตําแหนง...................................................................
วันที่……….เดือน………….พ.ศ…….…
 ไดแจงผลการประเมิน โดยวิธีสงทางไปรษณียตอบรับเมื่อวันที่..........................................................................
ตามเอกสาร.........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ลงชื่อ……………………….……………
(...................................................................)
ตําแหนงคณบดี/ผูอํานวยการ...................................................................
วันที่……….เดือน………….พ.ศ…….…
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1.3 การประเมินครั้งที่ 2 (1 ธ.ค. .............. – 31 พ.ค. ……….)
คะแนน คะแนนที่ได
เต็ม จากการประเมิน

รายการประเมิน
องคประกอบที่ 1 คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
1.2 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตลอดจนงานบริการที่เกี่ยวของ
1.2 มีความขยันหมั่นเพียรและความอุตสาหะ ตลอดจนความตั้งใจมุงมั่นที่จะทํางานใหสําเร็จ
1.3 มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
1.4 การแสดงออกถึงการมีจิตสํานึกที่ดีในการใหบริการ
1.5 มีความเสียสละ อุทิศเวลาใหกับงานที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาที่ตรงตอเวลา
1.6 มีความสนใจในการพัฒนาตนเองเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดเปนผลดี
1.7 เชาวนปญญาและความสามารถในการแกไขปญหา และมีความถนัดในงานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
1.8 ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมและซื่อสัตยสุจริต
1.9 มีความรวมมือในการดําเนินงานและการแกไขปญหาของสวนรวม
คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 1 =
2. องคประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2.1 ดานคุณภาพและปริมาณงาน
- พิจารณาถึงระดับคุณภาพของผลงานและปริมาณงานที่ไดปฏิบัติตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย
ในชวงระยะเวลาการประเมิน
2.2 ดานความรูความสามารถ
- พิจารณาถึงการมีความรูความสามารถทีจ่ ํา เปนตองใชในการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง และในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 2 =
3. องคประกอบที่ 3 คุณลักษณะสวนบุคคล
3.1 ประพฤติตนอยูในวินัยของราชการ และความประพฤติสวนตัวเหมาะสม
3.2 มีมนุษยสัมพันธดีตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงานและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.3 ไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน ไดรับความรักใครและนับถือ
3.4 เปนผูที่มีพฤติกรรมและทัศนคติในเชิงบวกในการทํางานและตอผูรวมงาน
คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 3 =

1.4 ผลการประเมินครั้งที่ 2
คะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน = (คะแนนประเมินองคประกอบที่ 1 + คะแนนประเมินองคประกอบที่ 2

100

100

100

+ คะแนนประเมินองคประกอบที่ 3) x 100

300

............... %

=
ผลการประเมินอยูในระดับ
ดีเดน

ดี

ยอมรับได

ควรปรับปรุง

ตองปรับปรุง

การพัฒนา (จุดที่ตองปรับปรุง คําแนะนํา)
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
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1.5 สรุปผลการประเมินทั้งป

............... %

=
ผลการประเมินอยูในระดับ
ดีเดน

= (ผลการประเมินครั้งที่ 1 + ผลการประเมินครั้งที่ 2) x 100
200

ดี

ยอมรับได

1.6 ผลการเสนอเลื่อนคาตอบแทน
5%
4%
2%
ไมไดเลื่อนคาตอบแทน

ควรปรับปรุง

ตองปรับปรุง

3%
งดเลื่อนคาตอบแทน เนื่องจาก..................................
……………………………...……………………..

¾ หากผูขอรับการประเมินไมเห็นดวยกับการประเมิน สามารถยื่นหนังสือหรือขอมูลเกี่ยวกับการประเมินถึงผูบังคับบัญชาได
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ไดรับทราบผลการประเมิน
ลงชื่อ……………………..……………………….
ตําแหนงคณบดี/ผูอํานวยการ............…………………..…………………
วันที่……….เดือน………………….พ.ศ……….…
สวนที่ 2 การรับทราบผลการประเมินสําหรับผูรับการประเมิน
 ไดรับทราบผลการประเมินแลว
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินที่ไดรับแจง (ถามี)
……………………………………..……………………………………………………………….…………………….………………
……………………………………..……………………………………………………………….…………………….………………
ลงชื่อ………………….……..……….ผูรับการประเมิน
(..........................................................)
ตําแหนง……………..........................................
วันที่……….เดือน………….พ.ศ…….…

6
สวนที่ 3 การบันทึกการแจงผลการประเมินสําหรับหนวยงานตนสังกัด
 ไดแจงผลการประเมินและผูรับการประเมินไดลงนามรับทราบแลว
 ไดแ จงผลการประเมินเมื่อวันที่....................................................แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบ
โดยมี นาย/นาง/นางสาว................................................................................................เปนพยาน
ลงชื่อ……………………….………….พยาน
(...................................................................)
ตําแหนง...................................................................
วันที่……….เดือน………….พ.ศ…….…
 ไดแจงผลการประเมิน โดยวิธีสงทางไปรษณียตอบรับเมื่อวันที่..........................................................................
ตามเอกสาร.........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ลงชื่อ……………………….……..…….
(...................................................................)
ตําแหนงคณบดี/ผูอํานวยการ...................................................................
วันที่……….เดือน………….พ.ศ…….…

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตงิ านเพือ่ เลื่อนคาตอบแทน
พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ

เพื่ อ ให ก ารพิ จ ารณาประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๘(๒) ขอ ๒๑ และ ขอ ๒๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุ ว รรณภู มิ ว า ด ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลสํ า หรั บ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ.๒๕๔๙ และ
ที่ แก ไขเพิ่ มเติ มโดยข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลสุ วรรณภู มิ ว าด วยการบริ หารงานบุ คคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และมติคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย มหาวิท ยาลัย วิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ ไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน
คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ”
ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“หนวยงาน” หมายความวา คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ที่จัดตั้งหรือแบงสวนราชการตามกฎกระทรวง และมติสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๔ หลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศฉบับนี้ เปนหลักเกณฑกลางที่ใชในการพิจารณา
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ตํ า แหน ง วิ ช าการ
โดยนํามาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย ที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากําหนดเปนกรอบแนวทาง
ในการประเมิน
หากหนวยงาน...

-๒หากหนวยงานใดประสงคจะกําหนดหลักเกณฑในการประเมินใหแตกตาง ซึ่งมีมาตรฐาน
เทียบเทาหรือสูงกวาที่กําหนดในประกาศนี้ ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบแลวจัดทําเปนประกาศของหนวยงานตอไป
ขอ ๕ ใหหนวยงานประกาศหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนคาตอบแทน
พนั กงานมหาวิ ทยาลั ยตํ าแหน งวิ ชาการของหน วยงานตามข อ ๔ ซึ่ งจะใช ในการพิ จารณาเลื่ อนค าตอบแทน
ใหพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการในหนวยงานไดทราบโดยทั่วกัน
ขอ ๖ ใหหนวยงาน จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง
วิชาการแตละรายอยางนอยปละ ๒ ครั้ง โดยกําหนดใหมีรอบระยะเวลาประเมิน ดังนี้
รอบที่ ๑ ภาระงานระหวางวันที่ ๑ มิถุนายน – ๓๐ พฤศจิกายน
รอบที่ ๒ ภาระงานระหวางวันที่ ๑ ธันวาคม – ๓๑ พฤษภาคมของปถัดไป
ขอ ๗ ในแตละรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง
วิ ช าการที่ จ ะได รั บ การพิ จ ารณาเลื่ อ นค า ตอบแทนต อ งปฏิ บั ติ ง านครบตามมาตรฐานภาระงานขั้ น ต่ํ า
ของอาจารย และภาระงานของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยกําหนด รวมทั้งภาระงานอื่น
ที่หนวยงานมอบหมาย
ขอ ๘ ใหหนวยงานตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงวิชาการของหนวยงานขึ้น โดยมีองคประกอบ ดังนี้
(๑) หัวหนาหนวยงานเปนประธานกรรมการ
(๒) ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการในหนวยงานที่หัวหนา
หนวยงานเห็นสมควรจํานวน ๒ หรือ ๔ คน เปนกรรมการ
ใหหวั หนาหนวยงานแตงตั้งบุคคลในขอ ๘ (๒) จํานวน ๑ คน เปนเลขานุการ
ขอ ๙ เมื่อถึงรอบระยะเวลาการประเมิน ใหพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ
แตละราย สรุปผลการปฏิบัติงานตามแบบ วล.๑ แนบทายประกาศนี้ นําเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
จนถึงหัวหนาหนวยงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง
วิชาการของหนวยงานตอไป
ขอ ๑๐ เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน แบงออกเปน ๕ ระดับ คือ
(๑) ระดับดีเดน
มีคาคะแนนประเมิน ๙๐-๑๐๐ %
(๒) ระดับดี
มีคาคะแนนประเมิน ๘๐-๘๙ %
(๓) ระดับยอมรับได
มีคาคะแนนประเมิน ๗๐-๗๙%
(๔) ระดับควรปรับปรุง มีคาคะแนนประเมิน ๖๐-๖๙%
(๕) ระดับตองปรับปรุง มีคาคะแนนประเมิน ต่ํากวา ๖๐%
ขอ ๑๑...

-๓ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนัก งานมหาวิท ยาลัย ตํา แหนง
วิช าการของหนวยงาน มีหนาที่พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง
วิ ช าการในสั ง กั ด ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ เลื่ อ นค า ตอบแทน
พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการของมหาวิทยาลัยและของหนวยงาน โดยพิจารณาจากผลสรุปคา
ภาระงานที่พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการแตละรายไดปฏิบัติ ประกอบกับคุณธรรมและจริยธรรม
ในการทําหนาที่อาจารย หรือผูปฏิบัติงานวิจัย ตลอดจน เหตุผล และความเห็นของผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
ที่เสนอการเลื่อนคาตอบแทน หรือการเสนอไมเห็นควรเลื่อนคาตอบแทน สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงวิชาการในสังกัด ตามแบบ วล.๒ และแบบ วล.๓ แนบทายประกาศนี้
ให ห น ว ยงานนํ า ผลการประเมิ น ของคณะกรรมการ ไปประกอบการพิ จ ารณาเลื่ อ น
ค า ตอบแทนพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ตํ า แหน ง วิ ช าการในสั ง กั ด ให เ ป น ไปตามประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑการเลื่อน
คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๒ ใหผูบังคับบัญชาตนสังกัดแจงผลการประเมินเปนลายลักษณอักษรตามแบบ วล.๔
แนบทายประกาศนี้ ใหผูรับการประเมินแตละรายทราบ และใหโอกาสผูรับการประเมินแตละรายไดเขาพบ
เพื่อปรึกษาและขอคําแนะนําในการปรับปรุงการทํางาน หรือการพัฒนาตนเอง เปนรายบุคคล
ขอ ๑๓ ในกรณีที่ผูรับการประเมินเห็นวาการประเมินไมเปนธรรม หรือมีขอมูลเกี่ยวกับ
การประเมิ น ของตนเองที่ ต อ งการชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม ให ผู รั บ การประเมิ น สามารถยื่ น หนั ง สื อ ชี้ แ จง
ถึงผูบังคับบัญชาชั้นตนหรือลําดับถัดไป เพื่อพิจารณาได ทั้งนี้ ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ทราบผลการประเมิน
เปนลายลักษณอักษร
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(ผูชวยศาสตราจารยจริยา หาสิตพานิชกุล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย

แบบ วล.1
แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ

แบบสรุปผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงวิชาการ
เพื่อพิจารณาเลื่อนคาตอบแทน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ..............
ครั้งที่ 1 (1 มิ.ย. .............. – 30 พ.ย. ………..) ครั้งที่ 2 (1 ธ.ค. .............. – 31 พ.ค. ……….)
สวนที่ 1 ขอมูลผูรับการประเมิน
ชื่อ (นาย/นาง/น.ส.) ................................................................. นามสกุล............................................................................
ตําแหนง................................................................................... อัตราคาตอบแทน...................................................... บาท
สังกัดคณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง/ศูนย...................................................................................................................................
ปฏิบัติงาน
ศูนยหันตรา
ศูนยวาสุกรี
ศูนยนนทบุรี
ศูนยสุพรรณบุรี
เริ่มรับราชการเมื่อวันที่.....................เดือน.................................พ.ศ...................
ปจจุบันอยูในสัญญาจางระยะที่......... (ระหวางวันที่.............................................ถึงวันที่................................................)
ประวัติการลา
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ประเภท
ประเภท
ครั้ง
วัน
ครั้ง
วัน
ครั้ง
วัน
ครั้ง
วัน
ลาปวยจําเปนตองรักษา
ลาปวย
ตัวเปนเวลานานคราว
ลากิจ
เดียวหรือหลายคราว
มาสาย
รวมกัน
ลาคลอดบุตร
ลาอุปสมบท
ขาดราชการ
เปนผู ( ) ไมอยู ( ) อยู ในระหวางถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
เรื่อง................................................................................................................................................ตามคําสั่งที่............................
ลงวันที่......................เดือน....................................พ.ศ.....................
เคยไดรับการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ................
5%
4%
3%
ไมไดเลื่อนคาตอบแทน
งดเลื่อนคาตอบแทน เนื่องจาก..................................
2%
…………………………………...………………..
สวนที่ 2 ภาระงาน

1) งานสอน (ปริญญาตรี / บัณฑิตศึกษา)
ระดับ
รายวิชาที่สอน (สอนเดี่ยว/สอนรวม)
.............................. .........................................................
.............................. .........................................................
.............................. .........................................................
.............................. .........................................................
.............................. .........................................................
.............................. .........................................................

ช.ม. /สัปดาห
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................

เปดสอนภาค / ปการศึกษา
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
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2) ผลงานดานการสอน
- เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน คูมือการสอน
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
- สื่อการสอน หรือ วัสดุอุปกรณประกอบการสอน (ถามี)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
3) งานวิชาการ งานวิจัย และงานวิชาการในลักษณะอื่น (ระบุผลงานวิชาการที่ทํา)
- ตํารา หนังสือ บทความทางวิชาการ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
- งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
4) งานอื่นนอกเหนือจากงานสอน (ระบุประเภทของกิจกรรมและปริมาณเวลาที่ใชในการใหบริการตอสัปดาห )
- งานอาจารยที่ปรึกษา (ระบุจํานวนนักศึกษา และตารางเวลาที่ใหนักศึกษาพบ)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
- งานบริการทางวิชาการ (ระบุประเภทของกิจกรรมและปริมาณเวลาที่ใชในการใหบริการตอสัปดาห)
.........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
- งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
- ภาระงานอื่นๆ (ชวยงานสาขาวิชา/กอง/คณะ/สถาบัน/สํานัก/มหาวิทยาลัย) ที่ไดรับมอบหมาย
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ ใหแนบหลักฐานสําเนาคําสั่งแตงตั้งหรือคําสั่งมอบหมายงานประกอบการประเมินผล
ขอรับรองวาขอมูลประกอบการประเมินผลขางตนเปนความจริง
ลงชื่อ .................................................... ผูรับการประเมิน
(..................................................)
........../................./..........

ไดตรวจสอบความถูกตองแลว
ลงชื่อ ................................................หัวหนาสาขาวิชา
(…………………………………)
………/…………./……….
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สวนที่ 3 ขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของผูรับการประเมิน (สําหรับผูรับการประเมินกรอก)
∗ระบุผลงานที่เห็นวามีความสําคัญในชวงเวลาประเมิน
……………………………………………………………………………………………………………..………….
……………………………………………………………………………………………………………..………….
……………………………………………………………………………………………………………..………….
……………………………………………………………………………………………………………..………….
……………………………………………………………………………………………………………..………….
……………………………………………………………………………………………………………..………….
……………………………………………………………………………………………………………..………….
……………………………………………………………………………………………………………..………….
……………………………………………………………………………………………………………..………….
หมายเหตุ
∗ พิจารณาจากความสําเร็จของผลงานที่ไดปฏิบัติจริงทั้งงานที่ไดรับมอบหมายตามตําแหนงหนาที่และตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมายเพิ่มเติม

รายการประเมิน
องคประกอบที่ 1 คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง
1.1 ไดปฏิบัติงานครบตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําของอาจารย และภาระงานของ
ผู ดํ ารงตํ าแหน งทางวิ ชาการที่ มหาวิ ทยาลั ยกํ าหนด รวมทั้ งภาระงานอื่ นที่ ห น วยงาน
มอบหมาย
1.2 มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาของตน
คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 1 =
องคประกอบที่ 2 คุณลักษณะในการปฏิบตั งิ าน
2.1 มีความเอาใจใสหาความรูเพิ่มเติม
2.2 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ และเต็มเวลา
2.3 ปฏิบัติหนาที่ตรงตอเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2.4 มีคุณธรรม จริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณตอวิชาชีพ
2.5 มีมนุษยสัมพันธดี และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
2.6 มีความเสียสละ อุทศิ เวลาใหกับงานที่ไดรับมอบหมาย และงานบริการทีเ่ กีย่ วของ
2.7 มีความประพฤติเหมาะสมทั้งในดานสวนตัวและการทํางาน และปฏิบัติตนให
เปนที่เคารพนับถือ
คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 2 =

คะแนน คะแนนที่ได
เต็ม จากการประเมิน
100

100

รายการประเมิน
องคประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3.1 ดานการสอน
3.1.1 ภาระงานสอนที่รับผิดชอบมีปริมาณเปนไปตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด
3.1.2 ความสามารถในการสอน และระดับคุณภาพงานสอน (พิจารณาจากผล
การประเมินการสอน และ การประเมินของผูสอนรวม)
3.1.3 ความสามารถในการผลิตผลงานดานการสอน เชน คูมือการสอน
เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน ฯลฯ
3.2 ดานงานวิชาการ งานวิจัย และงานอื่นที่เทียบเทา
3.2.1 ความสามารถดานวิชาการ (พิจารณาจากความรูในเนื้อหาวิชาการและ
ความสามารถที่จะสอนไดหลายวิชา รวมทั้งการติดตามความกาวหนาทางวิชาการใน
สาขาวิชาที่จะสอนและที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มพูนความรูใหมๆ และมีผลงานทางวิชาการ
เปนที่ยอมรับ)
3.2.2 ความสามารถดานวิจัย และการเขียนเอกสารประกอบคําบรรยาย/ตํารา
(พิจารณาจากภาระงาน ปริมาณงาน คุณภาพ และจริยธรรมในการทํางานวิจัย ตองไมลอก
เลียนผลงานผูอื่นโดยไมอางอิงชื่อเจาของหรือไมไดรับอนุญาต)
3.3 ดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม การบริหาร หรือดานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
3.3.1 การกําหนดตารางเวลา (Offices Hours) ใหนักศึกษาเขาพบ และจํานวน
ชั่วโมงในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาตอสัปดาห
3.3.2 จํานวนนักศึกษาในความดูแล ในฐานะอาจารยที่ปรึกษา และการใหคาํ แนะนํา
แกนกั ศึกษา
3.3.3 การดูแลใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม
3.3.4 ความรับผิดชอบในการทํางานบริการวิชาการ หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
หรือการบริหาร หรืองานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3.3.5 คุณภาพงานบริการทางวิชาการที่สอดคลองกับวิชาชีพหรือสาขาวิชา
3.3.6 จํานวนครั้งที่ไดรับเชิญเปนวิทยากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 3 =
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คะแนน คะแนนที่ได
เต็ม จากการประเมิน
100

5
(องคประกอบที่ 1 + องคประกอบที่ 2 + องคประกอบที่ 3)
3

คะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน ทั้ง 3 องคประกอบ =

%

=

สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับผลความสําเร็จของผลงานที่ไดปฏิบตั ิ
ดีเดน

ดี

ยอมรับได

ควรปรับปรุง

ตองปรับปรุง

ลงนาม ….……………….………………. ผูรับการประเมิน
(……………………………………)
วันที…
่ ……………………….
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สวนที่ 4 : ความเห็นของหัวหนาสาขาวิชา หรือผูบังคับบัญชาชั้นตนตามสายงาน
ครั้งที่ 1 (1 มิ.ย. ………. – 30 พ.ย. ………..)

ครั้งที่ 2 (1 ธ.ค……… – 31 พ.ค. ……….)

ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน

ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน

เห็นดวยกับการประเมิน โดยสรุป ดังนี้
….…………………………………………….……..………
………………………………………………….……….………
มีความเห็นแตกตาง ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
.….……………………………………..………….…………
………………………………………………..…………………
2. การพัฒนา
.….………………………………………..……….…………
………………………………………………………..…………
3. อื่นๆ
.….……………………………………………………………

เห็นดวยกับการประเมิน โดยสรุป ดังนี้
….………………………………………………..………
……………………………………………………….………
มีความเห็นแตกตาง ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
.….……………………………………..……….…………
………………………………………………..………………
2. การพัฒนา
.….………………………………………..………………
…………………………………………………….…………
3. อื่นๆ
.….………………………………………..………………

ลงชื่อ……………………………...
(…………………….………)
ตําแหนง……………….………….
วันที่…..เดือน………….พ.ศ……..
ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง
 เห็นดวยกับการประเมิน โดยสรุป ดังนี้
………………………………………………………………
………………………………...…………………………………
 มีความเห็นแตกตาง ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
.….……………………………………………………………
…………………………………………………...………………
2. การพัฒนา
.….……………………………………………………………
………………………………………………..…………………
3. อื่นๆ
.….……………………………………………………………

ลงชื่อ……………………………...
(…………………….………)
ตําแหนง……………….………….
วันที่…..เดือน………….พ.ศ……..
ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง
 เห็นดวยกับการประเมิน โดยสรุป ดังนี้
………………………………………………………………
………………………………...…………………………………
 มีความเห็นแตกตาง ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
.….……………………………………………………………
…………………………………………………...………………
2. การพัฒนา
.….……………………………………………………………
………………………………………………..…………………
3. อื่นๆ
.….……………………………………………………………

ลงชื่อ……………………………...
(…………………….………)
ตําแหนง……………….………….
วันที่…..เดือน………….พ.ศ……..

ลงชื่อ……………………………...
(…………………….………)
ตําแหนง……………….………….
วันที่…..เดือน………….พ.ศ……..

แบบ วล.2
แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ

ใบกรอกคะแนนของกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานพื่อเลื่อนคาตอบแทน
พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ
ครั้งที่ 1 (1 มิ.ย. .............. – 30 พ.ย. ………..)

ครั้งที่ 2 (1 ธ.ค. .............. – 31 พ.ค. ……….)

ชื่อผูขอรับการประเมิน (นาย/นาง/น.ส.)..........................................................................................................................
ตําแหนง............................................... สังกัดคณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง/ศูนย…………………………..………………
ปฏิบัติงาน
ศูนยหันตรา
ศูนยวาสุกรี
ศูนยนนทบุรี
ศูนยสุพรรณบุรี
รายการประเมิน
1. องคประกอบที่ 1 คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง
1.1 ไดปฏิบัติงานครบตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําของอาจารย และภาระงานของ
ผู ดํ ารงตํ าแหน งทางวิ ชาการที่ มหาวิ ทยาลั ยกํ าหนด รวมทั้ งภาระงานอื่ นที่ ห น วยงาน
มอบหมาย
1.2 มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาของตน
คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 1 =
2. องคประกอบที่ 2 คุณลักษณะในการปฏิบตั งิ าน
2.1 มีความเอาใจใสหาความรูเพิ่มเติม
2.2 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ และเต็มเวลา
2.3 ปฏิบัติหนาที่ตรงตอเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2.4 มีคุณธรรม จริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณตอวิชาชีพ
2.5 มีมนุษยสัมพันธดี และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
2.6 มีความเสียสละ อุทศิ เวลาใหกับงานที่ไดรับมอบหมาย และงานบริการทีเ่ กีย่ วของ
2.7 มีความประพฤติเหมาะสมทั้งในดานสวนตัวและการทํางาน และปฏิบัติตนให
เปนที่เคารพนับถือ

คะแนน คะแนนที่ได
เต็ม จากการประเมิน
100

100

คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 2 =

รายการประเมิน

คะแนน คะแนนที่ได
เต็ม จากการประเมิน

2

3. องคประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3.1 ดานการสอน
3.1.1 ภาระงานสอนที่รับผิดชอบมีปริมาณเปนไปตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด
3.1.2 ความสามารถในการสอน และระดับคุณภาพงานสอน (พิจารณาจากผล
การประเมินการสอน และ การประเมินของผูสอนรวม)
3.1.3 ความสามารถในการผลิตผลงานดานการสอน เชน คูมือการสอน เอกสาร
ประกอบการสอน สื่อการสอน ฯลฯ
3.2 ดานงานวิชาการ งานวิจัย และงานอื่นที่เทียบเทา
3.2.1 ความสามารถดานวิชาการ (พิจารณาจากความรูในเนื้อหาวิชาการและ
ความสามารถที่จะสอนไดหลายวิชา รวมทัง้ การติดตามความกาวหนาทางวิชาการใน
สาขาวิชาที่จะสอนและที่เกีย่ วของ เพื่อเพิ่มพูนความรูใหมๆ และมีผลงานทางวิชาการ
เปนที่ยอมรับ)
3.2.2 ความสามารถดานวิจัย และการเขียนเอกสารประกอบคําบรรยาย/ตํารา
(พิจารณาจากภาระงาน ปริมาณงาน คุณภาพ และจริยธรรมในการทํางานวิจยั ตองไมลอก
เลียนผลงานผูอื่นโดยไมอางอิงชื่อเจาของหรือไมไดรับอนุญาต)
3.3 ดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม การบริหาร หรือดานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
3.3.1 การกําหนดตารางเวลา (Offices Hours) ใหนักศึกษาเขาพบ และจํานวน
ชั่วโมงในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาตอสัปดาห
3.3.2 จํานวนนักศึกษาในความดูแล ในฐานะอาจารยที่ปรึกษา และการใหคาํ แนะนํา
แกนกั ศึกษา
3.3.3 การดูแลใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม
3.3.4 ความรับผิดชอบในการทํางานบริการวิชาการ หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
หรือการบริหาร หรืองานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3.3.5 คุณภาพงานบริการทางวิชาการที่สอดคลองกับวิชาชีพหรือสาขาวิชา
3.3.6 จํานวนครั้งที่ไดรับเชิญเปนวิทยากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 3 =

100

ลงชื่อ…………………….........................ประธานกรรมการ/กรรมการผูใหคะแนน
(…………………………...........................……)

แบบ วล.3
แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ

แบบประเมินผลการปฏิบัตงิ านของพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ
เพื่อประกอบการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. _ _ _ _
ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน_ _ _ _ – 30 พฤศจิกายน_ _ _ _
ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม_ _ _ _ – 31 พฤษภาคม_ _ _ _

ขอมูลเบื้องตน
ชื่อ (นาย/นาง/น.ส.) ................................................................. นามสกุล............................................................................
ตําแหนง.................................................................................. อัตราคาตอบแทน...................................................... บาท
สังกัดคณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง/ศูนย.................................................................................................................................
ปฏิบัติงาน
ศูนยหันตรา
ศูนยวาสุกรี
ศูนยนนทบุรี
ศูนยสุพรรณบุรี

สวนที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1.1 การประเมินครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน_ _ _ _ – 30 พฤศจิกายน_ _ _ _
รายการประเมิน

คาคะแนนในแตละองคประกอบของคณะกรรมการ
(ขอมูลจากใบกรอกคะแนนของกรรมการ)
ประธาน
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
กรรมการ

องคประกอบที่ 1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 100)
1.1 ไดปฏิบัติงานครบตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําของอาจารย และ
ภาระงานของผูดํารงตําแหน งทางวิ ชาการที่มหาวิ ทยาลัยกําหนด รวมทั้ ง
ภาระงานอื่นที่หนวยงานมอบหมาย
1.2 มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาของตน
คาคะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 1 (คะแนนรวมจากกรรมการทุกคน

÷ จํานวนกรรมการผูประเมิน)

=

องคประกอบที่ 2 คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 100)
2.1 มีความเอาใจใสหาความรูเพิ่มเติม
2.2 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ และ
เต็มเวลา
2.3 ปฏิบัติงานตรงตอเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2.4 มีคุณธรรม จริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณตอวิชาชีพ
2.5 มีมนุษยสัมพันธดี และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
2.6 มีความเสียสละ อุทิศเวลาใหกับงานที่ไดรับมอบหมาย และงาน
บริการที่เกี่ยวของ
2.7 มีความประพฤติเหมาะสมทั้งในดานสวนตัวและการทํางาน และ
ปฏิบัติตนใหเปนที่เคารพนับถือ
คาคะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 2 (คะแนนรวมจากกรรมการทุกคน

÷ จํานวนกรรมการผูประเมิน) =

กรรมการและ
เลขานุการ
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รายการประเมิน

คาคะแนนในแตละองคประกอบของคณะกรรมการ
(ขอมูลจากใบกรอกคะแนนของกรรมการ)
ประธาน
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
กรรมการ

องคประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 100)
3.1 ดานการสอน
3.1.1 ภาระงานสอนที่รับผิดชอบมีปริมาณเปนไปตามเกณฑที่
หนวยงานกําหนด
3.1.2 ความสามารถในการสอน และระดับคุณภาพงานสอน
(พิจารณาจากผลการประเมินการสอน และ การประเมินของผูสอนรวม)
3.1.3 ความสามารถในการผลิตผลงานดานการสอน เชน คูมือ
การสอน เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน ฯ
3.2 ดานงานวิชาการ งานวิจัย และงานอื่นที่เทียบเทา
3.2.1 ความสามารถดานวิชาการ (พิจารณาจากความรูในเนื้อหา
วิชาการและความสามารถที่จะสอนไดหลายวิชา รวมทั้งการติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาที่จะสอนและที่เกี่ยวของ เพื่อ
เพิ่มพูนความรูใหมๆ และมีผลงานทางวิชาการเปนที่ยอมรับ)
3.2.2 ความสามารถดานวิจัย และการเขียนเอกสารประกอบ
คําบรรยาย/ตํารา (พิจารณาจากภาระงาน ปริมาณงาน คุณภาพ และ
จริยธรรมในการทํางานวิจัย ตองไมลอกเลียนผลงานผูอื่นโดยไมอางอิง
ชื่อเจาของหรือไมไดรับอนุญาต)
3.3 ดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา การบริการทางวิชาการ การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารหรือดานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
3.3.1 การกําหนดตารางเวลา (Offices Hours) ใหนักศึกษา
เขาพบ และจํานวนชั่วโมงในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาตอสัปดาห
3.3.2 จํานวนนักศึกษาในความดูแล ในฐานะอาจารยที่ปรึกษา และ
การใหคําแนะนําแกนักศึกษา
3.3.3 การดูแลใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม
อันดีงาม
3.3.4 ความรับผิดชอบในการทํางานบริการวิชาการ หรือการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม หรือการบริหาร หรืองานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3.3.5 คุณภาพงานบริการทางวิชาการที่สอดคลองกับวิชาชีพหรือ
สาขาวิชา
3.3.6 จํานวนครั้งที่ไดรับเชิญเปนวิทยากรทัง้ ภายในและภายนอก
หนวยงาน
คาคะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 3 (คะแนนรวมจากกรรมการทุกคน

÷ จํานวนกรรมการผูประเมิน)

=

กรรมการและ
เลขานุการ
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คะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน ทั้ง 3 องคประกอบ
= (คะแนนประเมินองคประกอบที่ 1 + คะแนนประเมินองคประกอบที่ 2 + คะแนนประเมินองคประกอบที่ 3) x 100
300

=

......... %

ผลการประเมิน ครั้งที่ 1
ดีเดน
ดี
ยอมรับได

(90 – 100%)
(80 – 89%)
(70 – 79%)

ควรปรับปรุง
ตองปรับปรุง

(60 – 69%)
(ต่ํากวา 60%)

1.2 การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานระหวางวันที่ 1 มิถุนายน_ _ _ _ – 30 พฤศจิกายน_ _ _ _
1 ความเห็นเกี่ยวกับผลงานและคุณลักษณะ/พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยสรุป
1. จุดเดน
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. จุดที่ตองปรับปรุง
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

-41.3 การประเมินครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม _ _ _ _ – 31 พฤษภาคม_ _ _ _
รายการประเมิน

คาคะแนนในแตละองคประกอบของคณะกรรมการ
(ขอมูลจากใบกรอกคะแนนของกรรมการ)
ประธาน
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
กรรมการ

องคประกอบที่ 1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 100)
1.1 ไดปฏิบัติงานครบตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําของอาจารย และ
ภาระงานของผูดํารงตําแหน งทางวิ ชาการที่มหาวิ ทยาลัยกําหนด รวมทั้ ง
ภาระงานอื่นที่หนวยงานมอบหมาย
1.2 มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาของตน
คาคะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 1 (คะแนนรวมจากกรรมการทุกคน

÷ จํานวนกรรมการผูประเมิน)

=

องคประกอบที่ 2 คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 100)
2.1 มีความเอาใจใสหาความรูเพิ่มเติม
2.2 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ และ
เต็มเวลา
2.3 ปฏิบัติงานตรงตอเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2.4 มีคุณธรรม จริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณตอวิชาชีพ
2.5 มีมนุษยสัมพันธดี และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
2.6 มีความเสียสละ อุทิศเวลาใหกับงานที่ไดรับมอบหมาย และงาน
บริการที่เกี่ยวของ
2.7 มีความประพฤติเหมาะสมทั้งในดานสวนตัวและการทํางาน และ
ปฏิบัติตนใหเปนที่เคารพนับถือ
คาคะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 2 (คะแนนรวมจากกรรมการทุกคน

÷ จํานวนกรรมการผูประเมิน) =

กรรมการและ
เลขานุการ
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รายการประเมิน

คาคะแนนในแตละองคประกอบของคณะกรรมการ
(ขอมูลจากใบกรอกคะแนนของกรรมการ)
ประธาน
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
กรรมการ

องคประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 100)
3.1 ดานการสอน
3.1.1 ภาระงานสอนที่รับผิดชอบมีปริมาณเปนไปตามเกณฑที่
หนวยงานกําหนด
3.1.2 ความสามารถในการสอน และระดับคุณภาพงานสอน
(พิจารณาจากผลการประเมินการสอน และ การประเมินของผูสอนรวม)
3.1.3 ความสามารถในการผลิตผลงานดานการสอน เชน คูมือการ
สอน เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน ฯ
3.2 ดานงานวิชาการ งานวิจัย และงานอื่นที่เทียบเทา
3.2.1 ความสามารถดานวิชาการ (พิจารณาจากความรูในเนื้อหา
วิชาการและความสามารถที่จะสอนไดหลายวิชา รวมทั้งการติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาที่จะสอนและที่เกี่ยวของ เพื่อ
เพิ่มพูนความรูใหมๆ และมีผลงานทางวิชาการเปนที่ยอมรับ)
3.2.2 ความสามารถดานวิจัย และการเขียนเอกสารประกอบ
คําบรรยาย/ตํารา (พิจารณาจากภาระงาน ปริมาณงาน คุณภาพ และ
จริยธรรมในการทํางานวิจัย ตองไมลอกเลียนผลงานผูอื่นโดยไมอางอิง
ชื่อเจาของหรือไมไดรับอนุญาต)
3.3 ดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา การบริการทางวิชาการ การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารหรือดานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
3.3.1 การกําหนดตารางเวลา (Offices Hours) ใหนักศึกษา
เขาพบ และจํานวนชั่วโมงในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาตอสัปดาห
3.3.2 จํานวนนักศึกษาในความดูแล ในฐานะอาจารยที่ปรึกษา และ
การใหคําแนะนําแกนักศึกษา
3.3.3 การดูแลใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม
อันดีงาม
3.3.4 ความรับผิดชอบในการทํางานบริการวิชาการ หรือการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม หรือการบริหาร หรืองานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3.3.5 คุณภาพงานบริการทางวิชาการที่สอดคลองกับวิชาชีพหรือ
สาขาวิชา
3.3.6 จํานวนครั้งที่ไดรับเชิญเปนวิทยากรทัง้ ภายในและภายนอก
หนวยงาน
คาคะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 3 (คะแนนรวมจากกรรมการทุกคน

÷ จํานวนกรรมการผูประเมิน)

=

กรรมการและ
เลขานุการ
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คะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน ทั้ง 3 องคประกอบ
= (คะแนนประเมินองคประกอบที่ 1 + คะแนนประเมินองคประกอบที่ 2 + คะแนนประเมินองคประกอบที่ 3) x 100
300

=

......... %

ผลการประเมิน ครั้งที่ 2
ดีเดน
ดี
ยอมรับได

(90 – 100%)
(80 – 89%)
(70 – 79%)

ควรปรับปรุง
ตองปรับปรุง

(60 – 69%)
(ต่ํากวา 60%)

1.4 การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานระหวางวันที่ 1 ธันวาคม _ _ _ _ – 31 พฤษภาคม_ _ _ _
1 ความเห็นเกี่ยวกับผลงานและคุณลักษณะ/พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยสรุป
1. จุดเดน
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. จุดที่ตองปรับปรุง
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

สวนที่ 2 สรุปผลการประเมินทั้งป
= (ผลการประเมินครั้งที่ 1 + ผลการประเมินครั้งที่ 2) x 100
200
=
ดีเดน
ดี
ยอมรับได

........................... %

(90 – 100%)
(80 – 89%)
(70 – 79%)

ควรปรับปรุง (60 – 69%)
ตองปรับปรุง (ต่ํากวา 60%)

-7สวนที่ 3 การเสนอเลือ่ นคาตอบแทน
ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนคาตอบแทน
 ผลการประเมินดีเดน
 ผลการประเมินดี
 ผลการประเมินยอมรับได
 ผลการประเมินควรปรับปรุง
 ผลการประเมินตองปรับปรุง








ควรเลื่อนคาตอบแทน 5 %
ควรเลื่อนคาตอบแทน 4 %
ควรเลื่อนคาตอบแทน 3 %
ควรเลื่อนคาตอบแทน 2 %
ไมไดรับการเลื่อนคาตอบแทน
งดเลื่อนคาตอบแทน เนื่องจาก..................................
…………………………………...………….……..

เหตุผลในการเสนอเลือ่ นคาตอบแทน
……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..………….
………………………………………………………………………………………………………..………….

ลงชื่อ…………………….……………………….ประธานกรรมการ
(…………………….……………………...)
ตําแหนง…………………………..………………
วันที่……….เดือน………….………พ.ศ…..….…

ลงชื่อ…………………….……………………….กรรมการ
(…………………….……………………...)
ตําแหนง…………………………..………………
วันที่……….เดือน………….………พ.ศ…..….…

ลงชื่อ…………………….……………………….กรรมการ
(…………………….……………………...)
ตําแหนง…………………………..………………
วันที่……….เดือน………….………พ.ศ…..….…

ลงชื่อ…………………….……………………….กรรมการ
(…………………….……………………...)
ตําแหนง…………………………..………………
วันที่……….เดือน………….………พ.ศ…..….…

ลงชื่อ…………………..………….กรรมการและเลขานุการ
(…………………….……………………...)
ตําแหนง…………………………..………………
วันที่……….เดือน………….………พ.ศ…..….…

แบบ วล.4
แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ

แบบแจงผลการประเมินการปฏิบตั ิงานสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1 (1 มิ.ย. .............. – 30 พ.ย. ………..)

ครั้งที่ 2 (1 ธ.ค. .............. – 31 พ.ค. ……….)

ชื่อผูขอรับการประเมิน (นาย/นาง/น.ส.)....................................................................อัตราคาตอบแทน................................. บาท
บรรจุวันที่..................................ตําแหนง……………..………..…….. ปฏิบัติงานศูนย ........................สังกัด งาน / สาขาวิชา
.....…….…………………...….….… คณะ / สํานัก / สถาบัน / กอง / สํานักงาน....................................................................
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สวนที่ 1 หนวยงานตนสังกัด
1.1 การประเมินครั้งที่ 1 (1 มิ.ย. .............. – 30 พ.ย. ………..)
รายการประเมิน
องคประกอบที่ 1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1.1 ไดปฏิบัติงานครบตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําของอาจารย และภาระงานของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด รวมทั้งภาระงานอื่นที่หนวยงานมอบหมาย
1.2 มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาของตน
คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 1 =
องคประกอบที่ 2 คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
2.1 มีความเอาใจใสหาความรูเพิ่มเติม
2.2 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ และเต็มเวลา
2.3 ปฏิบัติหนาที่ตรงตอเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2.4 มีคุณธรรม จริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณตอวิชาชีพ
2.5 มีมนุษยสัมพันธดี และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
2.6 มีความเสียสละ อุทิศเวลาใหกับงานที่ไดรับมอบหมาย และงานบริการที่เกี่ยวของ
2.7 มีความประพฤติเหมาะสมทั้งในดานสวนตัวและการทํางาน และปฏิบัติตนใหเปนที่เคารพนับถือ
คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 2 =

คะแนน คะแนนที่ได
เต็ม จากการประเมิน
100

100

2
รายการประเมิน
องคประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3.1 ดานการสอน
3.1.1 ภาระงานสอนที่รบั ผิดชอบมีปริมาณเปนไปตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด
3.1.2 ความสามารถในการสอน และระดับคุณภาพงานสอน (พิจารณาจากผลการประเมินการสอน
และ การประเมินของผูสอนรวม)
3.1.3 ความสามารถในการผลิตผลงานดานการสอน เชน คูมือการสอน เอกสารประกอบการสอน
สื่อการสอน ฯลฯ
3.2 ดานงานวิชาการ งานวิจัย และงานอื่นที่เทียบเทา
3.2.1 ความสามารถดานวิชาการ (พิจารณาจากความรูในเนื้อหาวิชาการและความสามารถที่จะสอนได
หลายวิชา รวมทั้งการติดตามความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาที่จะสอนและที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มพูน
ความรูใหมๆ และมีผลงานทางวิชาการเปนที่ยอมรับ)
3.2.2 ความสามารถดานวิจัย และการเขียนเอกสารประกอบคําบรรยาย/ตํารา (พิจารณาจากภาระงาน
ปริมาณงาน คุณภาพ และจริยธรรมในการทํางานวิจัย ตองไมลอกเลียนผลงานผูอื่นโดยไมอางอิงชื่อเจาของ
หรือไมไดรับอนุญาต)
3.3 ดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหาร
หรือดานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
3.3.1 การกําหนดตารางเวลา (Offices Hours) ใหนักศึกษาเขาพบ และจํานวนชั่วโมงในการใหคําปรึกษา
แกนักศึกษาตอสัปดาห
3.3.2 จํานวนนักศึกษาในความดูแล ในฐานะอาจารยที่ปรึกษา และการใหคําแนะนําแกนักศึกษา
3.3.3 การดูแลใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม
3.3.4 ความรับผิดชอบในการทํางานบริการวิชาการ หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หรือการบริหาร
หรืองานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3.3.5 คุณภาพงานบริการทางวิชาการที่สอดคลองกับวิชาชีพหรือสาขาวิชา
3.3.6 จํานวนครั้งที่ไดรับเชิญเปนวิทยากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 3 =

คะแนน คะแนนที่ได
เต็ม จากการประเมิน
100

3
1.2 ผลการประเมินครั้งที่ 1
คะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน = (คะแนนประเมินองคประกอบที่ 1 + คะแนนประเมินองคประกอบที่ 2

+ คะแนนประเมินองคประกอบที่ 3) x 100

300

............... %

=
ผลการประเมินอยูในระดับ
ดีเดน

ดี

ยอมรับได

ควรปรับปรุง

ตองปรับปรุง

การพัฒนา (จุดที่ตองปรับปรุง คําแนะนํา)
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
¾ หากผูขอรับการประเมินไมเห็นดวยกับการประเมิน สามารถยื่นหนังสือหรือขอมูลเกี่ยวกับการประเมินถึงผูบังคับบัญชาได
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ไดรับทราบผลการประเมิน

ลงชื่อ……………………..……………………….
ตําแหนงคณบดี/ผูอํานวยการ....................………………….……………
วันที่……….เดือน………………….พ.ศ……….…
สวนที่ 2 การรับทราบผลการประเมินสําหรับผูรับการประเมิน
 ไดรับทราบผลการประเมินแลว
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินที่ไดรับแจง (ถามี)
……………………………………..……………………………………………………………….…………………….………………
……………………………………..……………………………………………………………….…………………….………………
……………………………………..……………………………………………………………….…………………….………………

ลงชื่อ………………….……..……….ผูรับการประเมิน
(..........................................................)
ตําแหนง……………..........................................
วันที่……….เดือน………….พ.ศ…….…
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สวนที่ 3 การบันทึกการแจงผลการประเมินสําหรับหนวยงานตนสังกัด
 ไดแจงผลการประเมินและผูรับการประเมินไดลงนามรับทราบแลว
 ไดแ จงผลการประเมินเมื่อวันที่....................................................แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบ
โดยมี นาย/นาง/นางสาว................................................................................................เปนพยาน
ลงชื่อ……………………….………….พยาน
(...................................................................)
ตําแหนง...................................................................
วันที่……….เดือน………….พ.ศ…….…
 ไดแจงผลการประเมิน โดยวิธีสงทางไปรษณียตอบรับเมื่อวันที่..........................................................................
ตามเอกสาร.........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ลงชื่อ……………………….……………
(...................................................................)
ตําแหนงคณบดี/ผูอํานวยการ...................................................................
วันที่……….เดือน………….พ.ศ…….…
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1.3 การประเมินครั้งที่ 2 (1 ธ.ค. .............. – 31 พ.ค. ……….)
รายการประเมิน
องคประกอบที่ 1 คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง
1.1 ไดปฏิบตั ิงานครบตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําของอาจารย และภาระงานของผูดาํ รงตําแหนงทางวิชาการที่
มหาวิทยาลัยกําหนด รวมทั้งภาระงานอืน่ ทีห่ นวยงานมอบหมาย
1.2 มีความรูค วามเชี่ยวชาญในสาขาของตน

คะแนน
เต็ม
100

คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 1 =
องคประกอบที่ 2 คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
2.1 มีความเอาใจใสหาความรูเพิ่มเติม
2.2 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ และเต็มเวลา
2.3 ปฏิบัติหนาที่ตรงตอเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2.4 มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณตอวิชาชีพ
2.5 มีมนุษยสัมพันธดี และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ ื่นไดเปนอยางดี
2.6 มีความเสียสละ อุทศิ เวลาใหกับงานทีไ่ ดรับมอบหมาย และงานบริการที่เกี่ยวของ
2.7 มีความประพฤติเหมาะสมทั้งในดานสวนตัวและการทํางาน และปฏิบัติตนใหเปนที่เคารพนับถือ
คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 2 =
องคประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3.1 ดานการสอน
3.1.1 ภาระงานสอนที่รับผิดชอบมีปริมาณเปนไปตามเกณฑทหี่ นวยงานกําหนด
3.1.2 ความสามารถในการสอน และระดับคุณภาพงานสอน (พิจารณาจากผลการประเมินการสอน และ
การประเมินของผูส อนรวม)
3.1.3 ความสามารถในการผลิตผลงานดานการสอน เชน คูมอื การสอน เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน
ฯลฯ
3.2 ดานงานวิชาการ งานวิจัย และงานอื่นที่เทียบเทา
3.2.1 ความสามารถดานวิชาการ (พิจารณาจากความรูในเนือ้ หาวิชาการและความสามารถที่จะสอนไดหลายวิชา
รวมทั้งการติดตามความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาที่จะสอนและที่เกี่ยวของ เพือ่ เพิ่มพูนความรูใหมๆ และ
มีผลงานทางวิชาการเปนที่ยอมรับ)
3.2.2 ความสามารถดานวิจยั และการเขียนเอกสารประกอบคําบรรยาย/ตํารา (พิจารณาจากภาระงาน ปริมาณงาน
คุณภาพ และจริยธรรมในการทํางานวิจัย ตองไมลอกเลียนผลงานผูอนื่ โดยไมอา งอิงชือ่ เจาของหรือไมไดรับอนุญาต)
3.3 ดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา การบริการทางวิชาการ การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม การบริหาร หรือ
ดานอื่นๆที่ไดรบั มอบหมาย
3.3.1 การกําหนดตารางเวลา (Offices Hours) ใหนักศึกษาเขาพบ และจํานวนชัว่ โมงในการใหคําปรึกษา
แกนักศึกษาตอสัปดาห
3.3.2 จํานวนนักศึกษาในความดูแล ในฐานะอาจารยที่ปรึกษา และการใหคําแนะนําแกนกั ศึกษา
3.3.3 การดูแลใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม
3.3.4 ความรับผิดชอบในการทํางานบริการวิชาการ หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หรือการบริหาร หรือ
งานอื่นๆ ตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
3.3.5 คุณภาพงานบริการทางวิชาการที่สอดคลองกับวิชาชีพหรือสาขาวิชา
3.3.6 จํานวนครั้งที่ไดรับเชิญเปนวิทยากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 3 =

100

100

คะแนนที่ได
จากการประเมิน

6
1.4 ผลการประเมินครั้งที่ 2
คะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน = (คะแนนประเมินองคประกอบที่ 1 + คะแนนประเมินองคประกอบที่ 2

+ คะแนนประเมินองคประกอบที่ 3) x 100

300

............... %

=
ผลการประเมินอยูในระดับ
ดีเดน

ดี

ยอมรับได

ควรปรับปรุง

ตองปรับปรุง

การพัฒนา (จุดที่ตองปรับปรุง คําแนะนํา)
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

1.5 สรุปผลการประเมินทั้งป

= (ผลการประเมินครั้งที่ 1 + ผลการประเมินครั้งที่ 2) x 100
200
=

ผลการประเมินอยูในระดับ
ดีเดน

ดี

............... %
ยอมรับได

1.6 ผลการเสนอเลื่อนคาตอบแทน
5%
4%
2%
ไมไดเลื่อนคาตอบแทน

ควรปรับปรุง

ตองปรับปรุง

3%
งดเลื่อนคาตอบแทน เนื่องจาก..................................
……………………………..……………………..

¾ หากผูขอรับการประเมินไมเห็นดวยกับการประเมิน สามารถยื่นหนังสือหรือขอมูลเกี่ยวกับการประเมินถึงผูบังคับบัญชาได
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ไดรับทราบผลการประเมิน

ลงชื่อ……………………..……………………….
ตําแหนงคณบดีคณะ....................…………………..…………………
วันที่……….เดือน………………….พ.ศ……….…
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สวนที่ 2 การรับทราบผลการประเมินสําหรับผูรับการประเมิน
 ไดรับทราบผลการประเมินแลว
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินที่ไดรับแจง (ถามี)
……………………………………..……………………………………………………………….…………………….………………
……………………………………..……………………………………………………………….…………………….………………

ลงชื่อ………………….……..……….ผูรับการประเมิน
(..........................................................)
ตําแหนง……………..........................................
วันที่……….เดือน………….พ.ศ…….…
สวนที่ 3 การบันทึกการแจงผลการประเมินสําหรับหนวยงานตนสังกัด
 ไดแจงผลการประเมินและผูรับการประเมินไดลงนามรับทราบแลว
 ไดแ จงผลการประเมินเมื่อวั นที่....................................................แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบ
โดยมี นาย/นาง/นางสาว................................................................................................เปนพยาน
ลงชื่อ……………………….………….พยาน
(...................................................................)
ตําแหนง...................................................................
วันที่……….เดือน………….พ.ศ…….…
 ไดแจงผลการประเมิน โดยวิธีสงทางไปรษณียตอบรับเมื่อวันที่..........................................................................
ตามเอกสาร.........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ลงชื่อ……………………….……………
(...................................................................)
ตําแหนงคณบดี/ผูอํานวยการ...................................................................
วันที่……….เดือน………….พ.ศ…….…

