
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 

เร่ือง  หลักเกณฑการเล่ือนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 
_______________________________ 

 

หลักการ 
กําหนดใหมีหลักเกณฑการเล่ือนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

เหตุผล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินําแนวทางดําเนินการเล่ือนข้ันคาตอบแทน

พนักงานสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมาใชในการเล่ือนข้ันคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดโดย
อนุโลม  ตั้งแตปงบประมาณ  ๒๕๔๙  จนถึงปงบประมาณ  ๒๕๕๑  ตอมามีประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับท่ี  ๒/๒๕๕๒  เร่ือง  คาตอบแทนและสิทธิประโยชน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย  ลงวันท่ี  ๑๓  มกราคม  ๒๕๕๒  ปรับเปล่ียนบัญชีอัตราคาตอบแทนจากเดิม 
ท่ีกําหนดเปนข้ันคาตอบแทนมาเปนการกําหนดบัญชีอัตราคาตอบแทนข้ันต่ําและข้ันสูงตามคุณวุฒิ 
ของพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยมีผลต้ังแต  ๑  มกราคม  ๒๕๕๒   

จึงสมควรมีการกําหนดหลักเกณฑการเล่ือนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับ
บัญชีอัตราคาตอบแทนตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ฉบับท่ี ๒/๒๕๕๒  เร่ือง  คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของ
พนักงานมหาวิทยาลัย  เหมาะสมกับการบริหารงบประมาณคาใชจายในการจางพนักงานมหาวิทยาลัยและ 
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญของประกาศหลักเกณฑการเล่ือนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 
๑.  กําหนดรอบระยะเวลาการประเมิน (รอบทํางาน)  ๑  มิถุนายน  -  ๓๑  พฤษภาคมของปถัดไป (ขอ  ๓) 
๒.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ๒  คร้ัง  ในรอบทํางาน  (ขอ  ๔) 
๓.  เล่ือนคาตอบแทนตามปงบประมาณ  (ขอ  ๕) 
๔.  การเล่ือนคาตอบแทนเล่ือนไดไมเกินอัตราข้ันสูงของบัญชีคาตอบแทนสําหรับตําแหนง                

ท่ีไดรับการแตงต้ัง  (ขอ  ๖)    
๕.  การเล่ือนคาตอบแทนใหใชวงเงินท่ีใชเล่ือนคาตอบแทนประจําปไมเกินรอยละ ๕  ของ

วงเงินคาตอบแทนรวมของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีอยู  ณ  ๑  กันยายนของปนั้น  โดยกําหนดจํานวน
พนักงานมหาวิทยาลัยผูรับการเล่ือนคาตอบแทนรอยละ ๕  ตองไมเกินรอยละ ๑๕  ของจํานวนพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีครองอัตรา  ณ  วันท่ี  ๑  กันยายนของปนั้น  (ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๒  เม่ือวันท่ี  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๒   กําหนดใหอิงระบบการเล่ือนเงินเดือน
ขาราชการ) (ขอ ๗) 

(จากเดิม... 
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(จากเดิม  “กําหนดผูท่ีเล่ือน  ๒  ข้ัน  จะตองไมเกินรอยละ  ๑๕  ของจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัย
ท่ีมี  ณ  ๑  กรกฎาคมของปท่ีจะเลื่อน  ๑  ตุลาคม  และวงเงินท่ีใชเล่ือนไมเกินวงเงิน  ๔.๕%  ของฐาน
คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยรวมของหนวยงาน  โดยไดกันเงินเพื่อจายคาจางสมทบในสวนของนายจาง
เขากองทุนประกันสังคมไวดวย”) 

๖.  กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาเล่ือนคาตอบแทนประจําป  (ขอ ๘) 
๗.  กําหนดการเล่ือนคาตอบแทนประจําปเปน  ๕  ระดับ  และเล่ือนคาตอบแทนเปนรอยละ

ของอัตราคาตอบแทนท่ีไดรับกอนการเล่ือนคาตอบแทนในปนั้น  (ขอ ๙) 
(จากเดิม  “กําหนดการเล่ือนข้ันคาตอบแทนเปน  ๕  ระดับ  และเล่ือนคาตอบแทนเปน  ๒  ข้ัน  

๑.๕  ข้ัน  ๑  ข้ัน  ๐.๕  ข้ัน  และ  ๐  ข้ัน  ตามบัญชีคาตอบแทน”) 
๘.  ขอปฏิบัติการเล่ือนคาตอบแทนกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถูกต้ังกรรมการสอบสวนวา

กระทําผิดวินัยอยางรายแรง  และกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถูกฟองคดีอาญา  (ขอ ๑๓  และ ขอ ๑๔) 
๙.  การใหพนักงานมหาวิทยาลัยออกจากราชการ  (เลิกจาง)  กรณีผลประเมินการปฏิบัติงาน 

อยูในระดับตองปรับปรุง  ซ่ึงไมไดรับการเล่ือนคาตอบแทน  ๒  คร้ังติดตอกัน  (ขอ ๑๖) 
๑๐. ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ในการเล่ือนคาตอบแทนประจําป และการเล่ือนคาตอบแทน กรณีขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลา 
การปฏิบัติงาน การลา หรือการมาสาย สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเชนเดียวกันการพิจารณาเล่ือนข้ัน
เงินเดือนขาราชการ ( ขอ ๑๗  และขอ ๑๘ ) 

๑๑.  กําหนดบทเฉพาะกาลสําหรับการเล่ือนคาตอบแทนในวันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๓  (ขอ ๑๙)  
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานและขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานในชวง ๑  มิถุนายน ๒๕๕๒  
ถึง  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  มาใชพิจารณาในการเล่ือนคาตอบแทน 



  
 
 

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

เร่ือง หลักเกณฑการเล่ือนคาตอบแทนพนกังานมหาวิทยาลัย 
  
 
 

                             โดยท่ีสมควรกําหนดหลักเกณฑการเล่ือนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยเปนไปอยาง 
มีระบบและมีมาตรฐาน     

อาศัยอํานาจตามความใน  ขอ ๘ (๒)  ขอ ๒๑  และ  ขอ ๒๒  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙   
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  วาดวยการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  และขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ  วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๒  และมติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุม  
คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๒  เม่ือวันท่ี  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๒  จึงออกประกาศเร่ือง หลักเกณฑการเล่ือนคาตอบแทน
พนักงานมหาวิทยาลัย  ไวดังนี้ 
           ขอ ๑   ประกาศฉบับนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เร่ือง หลักเกณฑการเล่ือนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย” 

ขอ ๒  ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวนัถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓  ในประกาศน้ี 

         “ป” หมายความวา  ปงบประมาณ 
                                      “รอบทํางาน”  หมายความวา  ระยะเวลาต้ังแตวันท่ี ๑ มิถุนายน ของปหนึ่ง ถึง 
วันท่ี  ๓๑  พฤษภาคมของปถัดไป 
                                      “หนวยงาน”  หมายความวา  คณะ  วิทยาลัย  สถาบัน   สํานัก  กอง  หรือสวนราชการ
ท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะหรือกอง  ท่ีจัดต้ังหรือแบงสวนราชการตามกฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  และมติสภามหาวิทยาลัย  

ขอ ๔  ใหผูบังคับบัญชาและผูท่ีไดรับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ปละ  ๒  คร้ัง ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํ ามหาวิทยาลัย  ในการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติงาน กําหนดระยะเวลา ดังนี้ 

 
๑) คร้ังท่ีหนึ่ง... (
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(๑) คร้ังท่ีหนึ่ง ตั้งแตวนัท่ี ๑ มิถุนายน – ๓๐ พฤศจิกายน 
(๒) คร้ังท่ีสอง ตั้งแตวนัท่ี ๑ ธันวาคม – ๓๑ พฤษภาคมของปถัดไป 

ขอ ๕  การเล่ือนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเล่ือนตัง้แตวนัท่ี  ๑  ตุลาคมของปท่ีไดเล่ือน 
ขอ ๖   การเล่ือนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเล่ือนไดไมเกินคาตอบแทนสูงสุด

ของอัตราคาตอบแทนตามบัญชีคาตอบแทนสําหรับตําแหนงท่ีไดรับการแตงต้ัง 
ขอ ๗  การเล่ือนคาตอบแทนในแตละป วงเงินท่ีใชเล่ือนคาตอบแทนประจาํปรวมกนัตองไมเกิน

รอยละ  ๕  ของวงเงนิคาตอบแทนรวมของพนกังานมหาวทิยาลัยท่ีครองอัตราอยู ณ วนัท่ี ๑ กันยายนของปนัน้ 
โดยกําหนดจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยผูรับการเล่ือนคาตอบแทนรอยละ ๕  ตองไมเกินรอยละ ๑๕  ของจํานวน 
พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีครองอัตรา  ณ  วันท่ี  ๑  กันยายนของปนั้น 

ขอ ๘  พนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงจะไดรับการพิจารณาเล่ือนคาตอบแทนประจําป ตองอยูใน
หลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) ในรอบทํางานท่ีแลวมา ไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีของตนดวยความสามารถ  
และดวยความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกหนวยงาน ซ่ึงผูบังคับบัญชาไดพิจารณาประเมิน
ตามขอ ๔  แลวเห็นวาอยูในเกณฑท่ีสมควรจะไดเล่ือนคาตอบแทน 

(๒) ในรอบทํางานท่ีแลวมา จนถึงวันออกคําส่ังเล่ือนคาตอบแทน ตองไมถูกส่ัง 
ลงโทษทางวินัยท่ีหนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดท่ีเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติหนาท่ีหรือความผิดท่ีทําใหเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แหงหนาท่ีการงานของตน ซ่ึงมิใชความผิด 
ท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
 ในกรณีท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย ผูใดอยูในหลักเกณฑท่ีสมควรไดเล่ือนคาตอบแทน
และไดถูกงดเล่ือนคาตอบแทนเพราะถูกส่ังลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษ 
ในกรณีนั้นมาแลวใหผูบังคับบัญชาเล่ือนคาตอบแทนประจําปใหผูนั้น  ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ของปท่ีจะได
เล่ือนคาตอบแทนเปนตนไป 

(๓) ในรอบทํางานท่ีแลวมา ตองไมถูกส่ังพักงานเกินกวา  ๔  เดือน 
(๔) ในรอบทํางานท่ีแลวมา ตองไมขาดงานโดยไมมีเหตุอันสมควร 
(๕) ในรอบทํางานท่ีแลวมา ตองไดรับการบรรจุเขาปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลา  

ไมนอยกวา  ๘  เดือน โดยนับต้ังแตวันท่ี  ๑  กุมภาพันธ  เปนตนไป  จนถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  เวนแต 
ในกรณีท่ีวันเปดทําการวันแรกหรือวันถัดไปของเดือนกุมภาพันธ  ตรงกับวันหยุดราชการ 

(๖) ในรอบทํางานท่ีแลวมา ถาเปนผูท่ีไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในประเทศ หรือ 
ไปศึกษาฝกอบรม  หรือดูงาน ณ ตางประเทศ ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับ 
พนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยวันเวลาทํางาน หลักเกณฑ 
การลา  และการจายคาตอบแทนระหวางลาของพนักงานมหาวิทยาลัย ตองไดปฏิบัติงานในรอบทํางาน 
ท่ีแลวมา เปนเวลาไมนอยกวา  ๘  เดือน 

(๗)  ในรอบ... 
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(๗) ในรอบทํางานท่ีแลวมา ตองไมลากิจและลาปวยเกิน ๑๖ คร้ัง  หรือมาทํางานสาย 
เกิน  ๑๘  คร้ัง 

(๘) ในรอบทํางานท่ีแลวมา ตองมีเวลาปฏิบัติงาน  ๑๒  เดือน โดยมีจํานวน 
วันลากิจสวนตัวและลาปวยไมเกิน  ๔๕  วัน แตไมรวมถึงวันลา ดังตอไปนี้ 

(ก) ลาพักผอน 
(ข) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย (เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธ์ิไดรับคาจางระหวางลา ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยวันเวลาทํางาน  
หลักเกณฑการลา  และการจายคาตอบแทนระหวางลาของพนักงานมหาวิทยาลัย) 

(ค) ลาคลอดบุตรไมเกิน  ๙๐  วัน 
(ง) ลาปวยซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานาน  ไมวาคราวเดียวหรือ 

หลายคราวรวมกันไมเกิน  ๑๒๐  วันทําการ 
(จ) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติหนาท่ีหรือในขณะเดินทาง

ไปหรือกลับจากการปฏิบัติตามหนาท่ี 
(ฉ)  ลาเขารับการเตรียมพล (เฉพาะผูท่ีมีสิทธิลาตามระเบียบคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  วาดวย 
วันเวลาทํางาน  หลักเกณฑการลา  และการจายคาตอบแทนระหวางลาของพนักงานมหาวิทยาลัย) 

การนับจํานวนวันลาไมเกิน  ๔๕  วันสําหรับวันลากิจสวนตัวและลาปวย 
ท่ีไมใชวันลาปวยตาม (จ)  ใหนับเฉพาะวันทําการ 

ขอ ๙ หลักเกณฑการเล่ือนคาตอบแทนประจําป        
(๑) พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยในรอบป 

อยูในระดับตองปรับปรุง ซ่ึงผลการปฏิบัติงานตํ่ากวาเปาหมายมาก และยังไมเปนท่ีพอใจ โดยคะแนน
ประเมินตํ่ากวารอยละ ๖๐ จะไมไดรับการเล่ือนคาตอบแทน 

(๒) พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยในรอบป 
อยูในระดับควรปรับปรุง ซ่ึงผลการปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย แตยังมีขอบกพรองท่ีควรปรับปรุงแกไข 
โดยคะแนนประเมินอยูในระหวางรอยละ ๖๐ – ๖๙ ใหไดรับการพิจารณาเล่ือนคาตอบแทนประจําป 
ในอัตรารอยละ ๒  ของอัตราคาตอบแทนท่ีไดรับกอนการเล่ือนคาตอบแทนในปนั้น 

(๓) พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยในรอบป 
อยูในระดับยอมรับได ซ่ึงผลการปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย  เปนท่ียอมรับ โดยคะแนนประเมินอยูใน
ระหวางรอยละ  ๗๐ – ๗๙  ใหไดรับการพิจารณาเล่ือนคาตอบแทนประจําปในอัตรารอยละ ๓  ของอัตรา
คาตอบแทนท่ีไดรับกอนการเล่ือนคาตอบแทนในปนั้น 
 

(๔) พนักงาน... 
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(๔) พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยในรอบป 
อยูในระดับดี  ซ่ึงผลการปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย งานมีคุณภาพเปนท่ีนาพอใจ โดยคะแนนประเมิน 
อยูในระหวางรอยละ ๘๐ – ๘๙ ใหไดรับการพิจารณาเล่ือนคาตอบแทนประจําปในอัตรารอยละ ๔ ของอัตรา
คาตอบแทนท่ีไดรับกอนการเล่ือนคาตอบแทนในปนั้น 

(๕) พนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉล่ียในรอบป 
อยูในระดับดีเดน ซ่ึงผลการปฏิบัติงานไดสูงกวาเปาหมาย  งานมีคุณภาพเปนท่ีนาพอใจอยางยิ่ง โดยคะแนน
ประเมินอยูในระหวางรอยละ ๙๐ – ๑๐๐ ใหไดรับการพิจารณาเล่ือนคาตอบแทนประจําปในอัตรารอยละ ๕  
ของอัตราคาตอบแทนท่ีไดรับกอนการเล่ือนคาตอบแทนในปนั้น      

(๖) ในการคํานวณเพื่อเล่ือนคาตอบแทน  หากคํานวณแลวมีเศษไมถึง ๑๐ บาท  
ใหปรับเพิ่มข้ึนเปน  ๑๐  บาท 

ขอ ๑๐  การพจิารณาเล่ือนคาตอบแทนพนกังานมหาวิทยาลัยตามขอ ๙ ใหผูบังคับบัญชา
ช้ันตนหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย นําผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานท่ีไดดําเนินการ 
ตามขอ ๔ และขอ ๘  มาเปนหลักในการพิจารณาเล่ือนคาตอบแทน โดยพิจารณาประกอบกับขอมูลการลา 
พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย และขอควร
พิจารณาอื่น ๆ  ของผูนั้น แลวรายงานผลการพิจารณานั้น พรอมดวยขอมูลดังกลาวตอผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึน
ไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจส่ังเล่ือนคาตอบแทน 

           ในการพิจารณาตามวรรคหน่ึง ใหผูบังคับบัญชาช้ันเหนือแตละระดับท่ีไดรับรายงาน
เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผูมีอํานาจส่ังเล่ือนคาตอบแทนดวย 

ขอ ๑๑   การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธ์ิของงาน ใหนับชวงเวลาการปฏิบัติงาน 
ในรอบทํางานท่ีแลวมาเปนเกณฑ เวนแตผูอยูในหลักเกณฑตามขอ ๘ (๕) หรือ (๖) ใหนับชวงเวลาปฏิบัติงาน
ไมนอยกวา  ๘  เดือนเปนเกณฑพิจารณา 

           ในกรณีท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดยาย เล่ือนตําแหนง สับเปล่ียนตําแหนง/หนาท่ี  
ท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเหนือหนาท่ีหรืองานพิเศษอ่ืนใด ในรอบทํางานท่ีแลวมา ใหนําผล 
การปฏิบัติงานของผูนั้นทุกตําแหนงและทุกแหงมาประกอบการพิจารณาดวย 

ขอ ๑๒ ในการพิจารณาเล่ือนคาตอบแทนประจําป ใหผูมีอํานาจส่ังเล่ือนคาตอบแทน 
พิจารณารายงานผลจากผูบังคับบัญชาตามขอ ๑๐ 

           ในกรณท่ีีผูมีอํานาจสั่งเล่ือนคาตอบแทนประจําป พิจารณาเหน็วาพนักงานมหาวิทยาลัย 
ผูใดไมอยูในหลักเกณฑท่ีจะไดรับการพิจารณาเล่ือนคาตอบแทนประจําป หรือปฏิบัติตนไมเหมาะสมกับ
การเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหงดเล่ือนคาตอบแทนสําหรับผูนั้น แตตองแจงเหตุผลใหผูนั้นทราบดวย 

 
 

 ขอ ๑๓... 
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ขอ ๑๓ ในการพิจารณาเล่ือนคาตอบแทนประจําป ถาผูมีอํานาจส่ังเล่ือนคาตอบแทนเห็นสมควร 

ใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไดเล่ือนคาตอบแทน แตปรากฏวาไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงกอนมีคําส่ังเล่ือนคาตอบแทนใหผูมีอํานาจส่ังเล่ือน
คาตอบแทนรอการเล่ือนคาตอบแทนไวกอน และใหกันเงินสําหรับการเล่ือนคาตอบแทนไวดวย เม่ือมีการสอบสวน
และการพิจารณาแลวเสร็จ ใหผูมีอํานาจส่ังเล่ือนคาตอบแทนพิจารณาดังนี้ 

(๑) ถาผูถูกแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนไมมีความผิด หรือจะตองถูกลงโทษ
ภาคทัณฑใหส่ังเล่ือนคาตอบแทนท่ีรอการเล่ือนไวได ถาไดรอการเล่ือนคาตอบแทนไวเกิน ๑ ป ใหส่ังเล่ือน
คาตอบแทนยอนหลังไปในแตละปท่ีไดรอการเล่ือนคาตอบแทนไว แมวาผูนั้นจะไดออกจากมหาวิทยาลัย 
ไปแลวก็ตาม 

(๒) ถาผูถูกแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนจะตองถูกลงโทษตัดคาตอบแทน  
หรือลดคาตอบแทน  ใหงดเล่ือนคาตอบแทนท่ีรอการเล่ือนไว ถาไดรอการเล่ือนคาตอบแทนไวเกิน ๑ ป  
ใหงดเล่ือนคาตอบแทนท่ีรอการเล่ือนไวในปท่ีจะถูกลงโทษ ถาผูนั้นไดออกจากมหาวิทยาลัยไปแลว 
ดวยเหตุอ่ืนท่ีมิใชเพราะเหตุเกษียณอายุ ใหงดเล่ือนคาตอบแทนในปท่ีจะไดเล่ือนคาตอบแทนคร้ังสุดทาย  
แตถาเปนผูพนสภาพการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเพราะเหตุเกษียณอายุ ใหงดเล่ือนคาตอบแทนท่ีผูมีอํานาจ
ส่ังเล่ือนรอการเล่ือนคาตอบแทนไวในวันท่ี ๓๐ กันยายนของปสุดทายกอนท่ีผูนั้นจะพนสภาพการเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย สวนในปอ่ืนใหส่ังเล่ือนคาตอบแทนยอนหลังไปในแตละคร้ังท่ีไดรอการเล่ือน
คาตอบแทนไว   

(๓) ถาผูถูกแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนจะตองถูกลงโทษปลดออก หรือ 
จะตองถูกส่ังใหพนสภาพการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเพราะมีมลทินหรือมัวหมองใหงดเล่ือนคาตอบแทน
ทุกปท่ีไดรอการเล่ือนคาตอบแทนไว 

                การพิจารณาเล่ือนคาตอบแทนตาม (๑) (๒) และ (๓) สําหรับผูท่ีถูกแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหลายกรณี ใหแยกพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป 

ขอ ๑๔  ในการพิจารณาเล่ือนคาตอบแทนประจําป ถาผูมีอํานาจส่ังเล่ือนคาตอบแทน 
เห็นสมควรใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไดเล่ือนคาตอบแทน แตปรากฏวาผูนั้นถูกฟองคดีอาญาในความผิด
ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ี หรือความผิดท่ีทําใหเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีของตน ซ่ึงมิใชความผิด
ท่ีไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดท่ีพนักงานอัยการรับเปนทนายแกตางให และศาล  
ไดประทับฟองคดีนั้นแลวกอนมีคําส่ังเล่ือนคาตอบแทน ใหผูมีอํานาจส่ังเล่ือนคาตอบแทนรอการเล่ือน
คาตอบแทนไวกอน และใหกันเงินสําหรับเล่ือนคาตอบแทนไวดวย เม่ือศาลไดมีคําพิพากษาแลว  
ใหผูมีอํานาจส่ังเล่ือนคาตอบแทนพิจารณา  ดังนี้ 

(๑) ถาศาลพิพากษาวาผูนั้นไมมีความผิด ใหส่ังเล่ือนคาตอบแทนท่ีรอการเล่ือน 
ไวไดถาไดรอการเล่ือนคาตอบแทนไวเกิน ๑ ป ใหส่ังเล่ือนคาตอบแทนยอนหลังไปในแตละปท่ีได 
รอการเล่ือนคาตอบแทนไวแมวาผูนั้นจะไดพนสภาพการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยไปแลวก็ตาม 

(๒) ถาศาลพพิากษา... 
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(๒) ถาศาลพิพากษาใหลงโทษเบากวาโทษจําคุก ใหงดเล่ือนคาตอบแทนท่ีรอ 
การเล่ือนไวถาไดรอการเล่ือนคาตอบแทนไวเกิน ๑ ป ใหงดเล่ือนคาตอบแทนท่ีรอการเล่ือนไวในปท่ีศาลพิพากษา 
ใหลงโทษ  ถาผูนั้นไดพนสภาพการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยไปแลวดวยเหตุอ่ืนท่ีมิใชเหตุเกษียณอายุ  
ใหงดเล่ือนคาตอบแทนในปท่ีจะไดเล่ือนคาตอบแทนคร้ังสุดทาย แตถาเปนผูพนสภาพการเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยเพราะเหตุเกษียณอายุ ใหงดเล่ือนคาตอบแทนท่ีผูมีอํานาจส่ังเล่ือนคาตอบแทนไดรอการเล่ือน
คาตอบแทนไวในวันท่ี ๓๐ กันยายนของปสุดทายกอนท่ีผูนั้นจะพนจากสภาพการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
สวนในครั้งอ่ืนใหส่ังเล่ือนคาตอบแทนยอนหลังไปในแตละปท่ีไดรอการเล่ือนคาตอบแทนไว 

(๓) ถาศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุกหรือโทษหนักกวาจําคุก ใหงดเล่ือนคาตอบแทน
ทุกปท่ีไดรอการเล่ือนคาตอบแทนไว 

            การพิจารณาเล่ือนคาตอบแทนตาม (๑) (๒) และ (๓) สําหรับผูท่ีถูกฟองคดีอาญา
หลายคดี ใหแยกพิจารณาแยกคดีเปนคดีๆ  ไป 

ขอ ๑๕  ในกรณีท่ีผูมีอํานาจส่ังเล่ือนคาตอบแทนไดรอการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ผูใดไว  เพราะเหตุถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๑๓ และเหตุถูกฟองคดีอาญาตามขอ ๑๔  
ใหผูมีอํานาจดังกลาวรอการเล่ือนคาตอบแทนผูนั้นไวจนกวาการสอบสวนและการพิจารณาทางวินัยแลว
เสร็จ และจนกวาศาลมีคําพิพากษาแลวจึงใหผูมีอํานาจส่ังเล่ือนคาตอบแทนพิจารณาการเล่ือนคาตอบแทน
ตามขอ ๑๓ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือตามขอ ๑๔ (๑) (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี ท้ังนี้ โดยถือเกณฑจํานวนคร้ัง
ท่ีจะตองงดเล่ือนคาตอบแทนท่ีมากกวาเปนหลักในการพิจารณา เวนแตผูนั้นไดพนสภาพการเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยไปแลวตามผลของการถูกแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๑๓ หรือตามผลของการถูกฟอง
คดีอาญาตามขอ ๑๔ กรณีใดกรณีหนึ่ง จึงจะพิจารณาการเล่ือนคาตอบแทนท่ีรอการเล่ือนไวไดตามผลของกรณีนั้น
โดยไมตองรอผลของอีกกรณีหนึ่ง 

ขอ ๑๖ กรณีพนักงานมหาวทิยาลัยผูใด มีผลการปฏิบัติงานอยูในระดบัตองปรับปรุงจนเปน
เหตุใหไมไดรับการพิจารณาเล่ือนคาตอบแทน ๒ คร้ังติดตอกัน ใหมหาวิทยาลัยส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ
เหตุหยอนประสิทธิภาพ 

ขอ ๑๗  การเล่ือนคาตอบแทนประจําปสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตามผลการประเมิน 
ในขอ ๙ ใหผูมีอํานาจส่ังเล่ือนคาตอบแทนนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ขอ ๑๘  การเล่ือนคาตอบแทนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีขาดคุณสมบัตใินขอ ๘ เกี่ยวกับ 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน การลา หรือการมาทํางานสายตามท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ แตผูมีอํานาจส่ังเล่ือน
คาตอบแทนพิจารณาเห็นสมควรเล่ือนคาตอบแทนใหโดยมีเหตุผลเปนกรณีพิเศษใหผูมีอํานาจส่ังเล่ือน
คาตอบแทนนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหส่ังเล่ือน
คาตอบแทนเปนการเฉพาะรายได 
 

ขอ ๑๙... 
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ขอ ๑๙  การเล่ือนคาตอบแทนในวันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๓  ใหนําผลการปฏิบัติงานและ 
ขอมูลเกี่ยวกับการลา  พฤติกรรมการมาทํางาน  การรักษาวินัย  การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปน 
พนักงานมหาวิทยาลัย  และขอควรพิจารณาอื่น  ตั้งแตวันท่ี  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๒  ถึงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
ท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นมีอยูกอนประกาศนี้ใชบังคับ  โดยใหผูบังคับบัญชาพิจารณาตามประกาศฉบับนี้  
ท้ังนี้  สําหรับผูท่ีไดรับอนุญาตใหไปศึกษาในประเทศหรือไปศึกษา  ฝกอบรม  หรือดูงาน  ณ  ตางประเทศ   
ตองไดปฏิบัติหนาท่ีมาแลวนับถึงวันท่ี  ๓๑  พฤษภาคม   ๒๕๕๒  เปนเวลาไมนอยกวา  ๘   เดือน 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี                พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 

 

(ผูชวยศาสตราจารยจริยา    หาสิตพานิชกลุ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย                                             



 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

เร่ือง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตงิานเพือ่เล่ือนคาตอบแทน 
พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทท่ัวไป  วิชาชพีเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

 
 

เพื่อใหการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงประเภททั่วไป  วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน  

อาศัยอํานาจตามความในขอ๘(๒) ขอ ๒๑ และขอ ๒๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  วาดวยการบริหารงานบุคคล 
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  (ฉบับท่ี๒)  พ.ศ. ๒๕๕๑  ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒  และมติคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุม  
คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๒  เม่ือวันท่ี  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๒   จึงออกประกาศเร่ืองหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผล 
การปฏิบัติงานเพ่ือเล่ือนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทท่ัวไปวิชาชีพเฉพาะ  
หรือ เช่ียวชาญเฉพาะ  ไวดังนี้ 

ขอ ๑  ประกาศฉบับนีเ้รียกวา “ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เร่ือง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเล่ือน
คาตอบแทนพนักงานมหาวทิยาลัยตําแหนงประเภททัว่ไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ” 

ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวนัถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ในประกาศนี ้
         “หนวยงาน”  หมายความวา  คณะ  วิทยาลัย  สถาบัน  สํานัก  กอง  หรือสวนราชการ 

ท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะหรือกอง  ท่ีจัดตั้งหรือแบงสวนราชการตามกฎกระทรวง  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  และมติสภามหาวิทยาลัย  

 
 
 

ขอ ๔... 
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  ขอ ๔ ใหหลักเกณฑท่ีกาํหนดไวในประกาศฉบับนี ้เปนเกณฑกลางท่ีใชในการพจิารณา 
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภททั่วไป 
วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ หากหนวยงานใดประสงคจะกําหนดภาระงาน หลักเกณฑ และวิธีการ 
ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภท
ท่ัวไป  วิชาชีพเฉพาะ หรือ เช่ียวชาญเฉพาะ ในสังกัดเพิ่มเติมจากท่ีกําหนดในประกาศนี้  เพื่อใหสอดคลอง
กับลักษณะและประเภทของภาระงานของหนวยงาน ใหกําหนดเปนประกาศของหนวยงาน ท้ังนี้  โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 

ขอ ๕ ใหหนวยงานประกาศหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเล่ือนคาตอบแทน 
พนกังานมหาวทิยาลัยตําแหนงประเภทท่ัวไป วชิาชีพเฉพาะ  หรือเช่ียวชาญเฉพาะของหนวยงาน   ซ่ึงจะใช 
ในการพิจารณาเล่ือนคาตอบแทนใหบุคลากรในหนวยงานไดทราบโดยท่ัวกัน 

ขอ ๖  ใหแตละหนวยงาน จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนกังานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือ เช่ียวชาญเฉพาะ  แตละรายอยางนอยปละ ๒ คร้ัง โดยกําหนด 
ใหมีรอบระยะเวลาประเมิน ดังนี้ 
                                      รอบท่ี ๑  ภาระงานระหวางวนัท่ี ๑ มิถุนายน – ๓๐ พฤศจิกายน 
                                      รอบท่ี ๒  ภาระงานระหวางวนัท่ี ๑ ธันวาคม – ๓๐ พฤษภาคม ของปถัดไป 

ขอ ๗ ใหผูบังคับบัญชามอบหมายงานแกพนักงานมหาวทิยาลัยตําแหนงประเภททัว่ไป  
วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะแตละบุคคล  โดยกําหนดลักษณะงาน ปริมาณผลงาน และมาตรฐานของ
งานท่ีคาดหวัง กอนรอบการประเมินแตละรอบโดยใชแบบมอบหมายงานตามแบบ ทล.๑  แนบทายประกาศนี ้

ขอ ๘ เม่ือถึงกําหนดระยะเวลาการประเมินการปฏิบัติงานแตละรอบ ใหผูรับการประเมิน
แตละรายสรุปผลการปฏิบัติงานในแบบ ทล.๑.๑  แนบทายประกาศนี้   เสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ 

ขอ ๙ ใหหนวยงาน ตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนกังานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงประเภทท่ัวไป  วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะแตละบุคคลของหนวยงานข้ึน  ประกอบดวย 

(๑) หัวหนาหนวยงานเปนประธานกรรมการ 
(๒)  ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยในหนวยงานท่ีหัวหนาหนวยงาน

เห็นสมควรจํานวน  ๒  ถึง  ๔  คน เปนกรรมการ  
 ใหหัวหนาหนวยงานแตงต้ังบุคคลในขอ 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... 
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  ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนกังานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภททั่วไป   
วิชาชีพเฉพาะ หรือ เช่ียวชาญเฉพาะแตละบุคคลของหนวยงาน พิจารณาจากผลงานท่ีปฏิบัติไดจริง ผลคะแนน
ท่ีไดจากรายการประเมิน ประกอบกับขอมูลดานการปฏิบัติงาน ผลการวิเคราะหการปฏิบัติงาน  ตลอดจนเหตุผล
และความเห็นในการประเมินผลงานเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย 
แตละรายของผูบังคับบัญชาทุกระดับ ตามแบบ ทล.๒  และแบบ ทล.๓  แนบทายประกาศนี้ 
 ใหหนวยงานนําผลการพิจารณาของคณะกรรมการไปประกอบการพิจารณาเล่ือน
คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เร่ือง  หลักเกณฑการเล่ือนคาตอบแทน 
พนักงานมหาวิทยาลัย      
  ขอ ๑๒ ใหผูบังคับบัญชาตนสังกัดแจงผลการประเมินเปนลายลักษณอักษรในแบบ ทล.๔ 
แนบทายประกาศนี้  ใหผูรับการประเมินแตละรายทราบ  และใหโอกาสผูรับการประเมินแตละรายไดเขาพบ
เพื่อปรึกษาและขอคําแนะนําในการปรับปรุงการทํางาน  หรือการพัฒนาตนเอง  เปนรายบุคคล  
  ขอ ๑๓ ในกรณีท่ีผูรับการประเมินเห็นวาการประเมินไมเปนธรรม หรือมีขอมูลเกี่ยวกับ 
การประเมนิของตนเองท่ีตองการช้ีแจงเพิม่เติม ใหผูรับการประเมินสามารถยืน่หนังสือช้ีแจงถึงผูบังคับบัญชา
ช้ันตนหรือลําดับถัดไปเพื่อพิจารณาได  ท้ังนี้  ภายใน  ๑๕  วันนับแตวนัท่ีทราบผลการประเมินเปนลายลักษณ
อักษร 
  ขอ ๑๔ นอกจากการประเมินตามแบบประเมินท่ีกําหนดไวในภาคผนวกของประกาศฉบับนี้  
มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีการประเมินดวยแบบประเมินอ่ืน ๆ  หรือดวยวิธีการอ่ืน ๆ  เพิ่มเติมไปจากนี ้
อีกก็ได 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี                พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

 
(ผูชวยศาสตราจารยจริยา    หาสิตพานิชกลุ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 

 
 

                                                                                                                                          
 



 

 

 
                                                                                                            

แบบ ทล.1 
แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

เร่ือง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  _ _ _ _ 

แบบมอบหมายงานหรือขอตกลงในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชีย่วชาญเฉพาะ 

 

  คร้ังท่ี 1  (1 มิ.ย. .............. – 30 พ.ย. ………..)   คร้ังท่ี 2  (1 ธ.ค. ..............  – 31 พ.ค. ……….) 
 

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

งานท่ีไดรับมอบหมายและมาตรฐานของผลงานท่ีคาดหวัง 

งานท่ีไดรับมอบหมายตามตําแหนงหนาท่ี มาตรฐานของผลงานท่ีคาดหวัง 

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

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

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

4.  งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายเพ่ิมเติม จากผูบังคับบัญชา                     
     ………………………………..……………...…………………….. 
     ………………………………..……………...…………………….. 
     ………………………………..……………...…………………….. 
 

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

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

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

 

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

ลงนาม……………………………ผูรับมอบ ลงนาม……………………ผูมอบ 
(……………………………...) (……………………………...) 

ตําแหนง………………………….. ตําแหนง………………………… 
                              วันท่ี……/………/….… วันท่ี……/………/….… 

  

       



 

 

 
 

 

แบบสรุปผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชีย่วชาญเฉพาะ 

แบบ ทล.1.1 
แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

เร่ือง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  _ _ _ _ 

ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน_ _ _ _ – 30 พฤศจิกายน_ _ _ _          

ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม _ _ _ _ – 31 พฤษภาคม_ _ _ _ 
 

สวนท่ี 1  ขอมูลเบื้องตน 
ช่ือ (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 
ลาปวย     
ลากิจ     

    

มาสาย     
ลาคลอดบุตร     

ลาปวยจําเปนตองรักษา
ตัวเปนเวลานานคราว
เดียวหรือหลายคราว
รวมกัน 

ลาอุปสมบท     ขาดราชการ     
 
เปนผู    (      )    ไมอยู  (      )    อยู  ในระหวางถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
เรื่อง.................................................................................................................................................ตามคําสั่งที่............................ 
ลงวันที่......................เดือน....................................พ.ศ..................... 
เคยไดรับการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนเมื่อวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  ................ 

  5 %      4%     3 %   
  2%       ไมไดเล่ือนคาตอบแทน    งดเลื่อนคาตอบแทน เน่ืองจาก.................................. 

              …………………………………………...……….. 
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สวนท่ี 2  ภาระงาน 

งานท่ีไดรับมอบหมาย 
ตามตาํแหนงหนาท่ี 

∗มาตรฐานของผลงานท่ีคาดหวัง ∗∗ผลงานท่ีไดปฏิบตัิไดจริง 

1.  ……………………………...…………….. 
     ……………………...…………………….. 
     ……………………...…………………….. 
2.  ……………………………...…………….. 
     ……………………...…………………….. 
     ……………………...…………………….. 
3.  ……………………………...…………….. 
     ……………………...…………………….. 
     ……………………...…………………….. 
4.  งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายเพ่ิมเติม  
     จากผูบังคับบัญชา                     
     ……………………...…………………….. 
     ……………………...…………………….. 
     ……………………...…………………….. 

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

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

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

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

 …………………....……...………… 

หมายเหต ุ

∗  ระบุมาตรฐานงานท่ีควรปฏิบัติตามหนาท่ีรับผิดชอบนั้น  โดยวัดจากปริมาณผลงานของชวงเวลา      
ท่ีประเมิน และคุณภาพงานซ่ึงอาจเปนรอยละของความผิดพลาดหรือระยะเวลาท่ีควรปฏิบัติแลวเสร็จ 

∗∗  พิจารณาจากความสําเร็จของผลงานท่ีไดปฏิบัติจริงท้ังงานท่ีไดรับมอบหมายตามตําแหนงหนาท่ี   
และตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมายเพิ่มเติม 

ขอรับรองวา ขอมูลประกอบการประเมิน  ผลการปฏิบัติงานขางตนเปนความจริง 
 

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

                            ตําแหนง………………………………….. 
                                        วันท่ี…..…/…………/…...… 

ไดตรวจสอบความถูกตองแลว 
 

ลงนาม…………..……………ผูบังคับบัญชาช้ันตน 
                                        (………………….…………………...) 

                            ตําแหนง………………………………….. 
                                        วันท่ี…..…/…………/…...… 
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สวนท่ี 3  ขอมูลและความคิดเห็นเก่ียวกับผลงานของผูรับการประเมิน  (สําหรับผูรับการประเมินกรอก) 

∗∗ระบุผลงานท่ีเห็นวามีความสําคัญในชวงเวลาประเมิน 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….…. 

 

รายการประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ีได 
จากการประเมิน 

องคประกอบท่ี  1 คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 
1.1  มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตลอดจนงานบริการท่ีเก่ียวของ 

        1.2  มีความขยันหมั่นเพียรและความอุตสาหะ ตลอดจนความต้ังใจมุงมั่นที่จะทํางานใหสําเร็จ 
        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 

100  

คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 1  =  

2.  องคประกอบที่  2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
       2.1  ดานคุณภาพและปริมาณงาน 

- พิจารณาถึงระดับคุณภาพของผลงานและปริมาณงานที่ไดปฏิบัติตามภาระงานที่ไดรับ
มอบหมายในชวงระยะเวลาการประเมิน          

       2.2  ดานความรูความสามารถ 
- พิจารณาถึงการมีความรูความสามารถที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง และในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

100  

คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 2  =  

องคประกอบท่ี 3 คุณลักษณะสวนบุคคล 
3.1   ประพฤติตนอยูในวินัยราชการ และความประพฤติสวนตัวเหมาะสม 
3.2   มนุษยสัมพันธดีตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงานและบุคคลอื่นๆ ที่เก่ียวของ 
3.3  ไดรับการยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน ไดรับความรักใครและนับถือ 
3.4  เปนผูที่มีพฤติกรรมและทัศนคติในเชิงบวกในการทํางานและตอผูรวมงาน 
 

100  

คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 3  =  
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คะแนนจากการประเมิน ทั้ง  3  องคประกอบ  =      
 
 
     =           

 
สรุปความคดิเห็นเก่ียวกับระดับผลความสําเร็จของผลงานท่ีไดปฏิบตั ิ

 
 

             ดีเดน             ดี                ยอมรับได        ควรปรับปรุง      ตองปรับปรุง                           

       
                                                               ลงนาม ….……………….………………. ผูรับการประเมิน 

                                                                        (……………………………………) 

วันที…่……………………….                                                         
 

(องคประกอบท่ี 1 + องคประกอบท่ี 2 + องคประกอบท่ี 3)   100

% 

 
300 
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สวนท่ี 4  ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตนตามสายงาน 

 ครั้งที่ 1 (1 มิ.ย. ………. – 30 พ.ย. ………..)   ครั้งที่ 2 (1 ธ.ค……… – 31 พ.ค. ……….) 

ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน 

  เห็นดวยกับการประเมิน  โดยสรุป  ดังน้ี 
       ….…………………………………………….……..……… 
………………………………………………….……….……… 

  มีความเห็นแตกตาง  ดังน้ี 
1.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     .….……………………………………..………….………… 
………………………………………………..………………… 
2.  การพัฒนา 
     .….………………………………………..……….………… 
………………………………………………………..………… 
3.  อื่นๆ 
     .….…………………………………………………………… 
 
                                      ลงช่ือ……………………………... 
                                               (…………………….………) 
                                       ตําแหนง……………….…………. 
                                        วันที่…..เดือน………….พ.ศ…….. 

 ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน 

  เห็นดวยกับการประเมิน  โดยสรุป  ดังน้ี 
       ….………………………………………………..……… 
……………………………………………………….……… 

  มีความเห็นแตกตาง  ดังน้ี 
1.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     .….……………………………………..……….………… 
………………………………………………..……………… 
2.  การพัฒนา 
     .….………………………………………..……………… 
…………………………………………………….………… 
3.  อื่นๆ 
     .….………………………………………..……………… 
 
                                      ลงช่ือ……………………………... 
                                               (…………………….………) 
                                       ตําแหนง……………….…………. 
                                        วันที่…..เดือน………….พ.ศ…….. 

ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหน่ึง  ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหน่ึง 
  เห็นดวยกับการประเมิน  โดยสรุป  ดังน้ี 

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

  มีความเห็นแตกตาง  ดังน้ี 
1.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     .….…………………………………………………………… 
…………………………………………………...……………… 
2.  การพัฒนา 
     .….…………………………………………………………… 
………………………………………………..………………… 
3.  อื่นๆ 
     .….…………………………………………………………… 
……………………………………………………………...…… 
 
                                      ลงช่ือ……………………………... 
                                               (…………………….………) 
                                       ตําแหนง……………….…………. 
                                        วันที่…..เดือน………….พ.ศ…….. 

 
 

  เห็นดวยกับการประเมิน  โดยสรุป  ดังน้ี 
       ……………………………………………………………… 
………………………………...………………………………… 

  มีความเห็นแตกตาง  ดังน้ี 
1.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     .….…………………………………………………………… 
…………………………………………………...……………… 
2.  การพัฒนา 
     .….…………………………………………………………… 
………………………………………………..………………… 
3.  อื่นๆ 
     .….…………………………………………………………… 
……………………………………………………………...…… 
 
                                      ลงช่ือ……………………………... 
                                               (…………………….………) 
                                       ตําแหนง……………….…………. 
                                        วันที่…..เดือน………….พ.ศ…….. 



แบบ ทล.2 
แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

เร่ือง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ใบกรอกคะแนนของกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานพื่อเล่ือนคาตอบแทน 
พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทท่ัวไป  วชิาชพีเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

  คร้ังท่ี 1  (1 มิ.ย. .............. – 30 พ.ย. ………..)   คร้ังท่ี 2  (1 ธ.ค. ..............  – 31 พ.ค. ……….) 
 

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

รายการประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได 
จากการประเมิน 

1. องคประกอบท่ี  1 คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 
1.1  ความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตลอดจนงานบริการท่ีเก่ียวของ 
1.2 ความขยันหมั่นเพียรและความอุตสาหะ ตลอดจนความต้ังใจมุงมั่นที่จะทํางานใหสําเร็จ 
1.3  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี 
1.4  แสดงออกถึงการมีจิตสํานึกที่ดีในการใหบริการ 

        1.5  เสียสละ อุทิศเวลาใหกับงานที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติงานตรงตอเวลา 
1.6  ความสนใจในการพัฒนาตนเองเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดเปนผลดี 
1.7  เชาวนปญญาและความสามารถในการแกไขปญหาและมีความถนัดในงานท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ 
1.8  ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม และซื่อสัตยสุจริต   
1.9  ความรวมมือในการดําเนินงานและการแกไขปญหาของสวนรวม 

100  

คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 1  =  

2.  องคประกอบที่  2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
         2.1  ดานคุณภาพและปริมาณงาน 

- พิจารณาถึงระดับคุณภาพของผลงานและปริมาณงานที่ไดปฏิบัติตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย
ในชวงระยะเวลาการประเมิน          

2.2  ดานความรูความสามารถ 
- พิจารณาถึงการมีความรูความสามารถที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนง และในการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

100  

คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 2  =  

3. องคประกอบท่ี 3 คุณลักษณะสวนบุคคล 
3.1   ประพฤติตนอยูในวินัยราชการ และความประพฤติสวนตัวเหมาะสม 
3.2   มนุษยสัมพันธดีตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงานและบุคคลอื่นๆ ที่เก่ียวของ 
3.3  ไดรับการยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน ไดรับความรักใครและนับถือ 
3.4  เปนผูที่มีพฤติกรรมและทัศนคติในเชิงบวกในการทํางานและตอผูรวมงาน 

100  

คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 3  =  

 ลงช่ือ…………………….........................ประธานกรรมการ/กรรมการผูใหคะแนน 
                                                                                (…………………………...........................……)     



 

แบบ ทล.3 
แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

เร่ือง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

แบบประเมินผลการปฏบิัตงิานของพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทท่ัวไป  วิชาชพีเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
เพื่อประกอบการเล่ือนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  _ _ _ _ 

ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน_ _ _ _ – 30 พฤศจิกายน_ _ _ _          

ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม _ _ _ _ – 31 พฤษภาคม_ _ _ _ 
 

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

       
สวนท่ี 1   การประเมินผลการปฏิบัตงิาน  

  1.1   การประเมินคร้ังท่ี 1 ระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน_ _ _ _ – 30 พฤศจิกายน_ _ _ _   
 

คาคะแนนในแตละองคประกอบของคณะกรรมการ 
(ขอมูลจากใบกรอกคะแนนของกรรมการ) 

รายการประเมิน 
ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ 
กรรมการและ
เลขานุการ 

องคประกอบท่ี 1 คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน  (คะแนนเต็ม 100) 
1.1 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตลอดจนงาน

บริการท่ีเก่ียวของ 
1.2   มีความขยันหมั่นเพียรและความอุตสาหะ ตลอดจน 
       ความต้ังใจมุงมั่นที่จะทํางานใหสําเร็จ 
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 

คะแนนประเมินองคประกอบท่ี  1  (คะแนนรวมจากกรรมการทุกคน   ÷  จํานวนกรรมการผูประเมิน)   =    



 

- 2 - 
 

คาคะแนนในแตละองคประกอบของคณะกรรมการ 
(ขอมูลจากใบกรอกคะแนนของกรรมการ) 

รายการประเมิน 
ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ 
กรรมการและ
เลขานุการ 

2.  องคประกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 100) 
       2.1 ดานคุณภาพและปริมาณงาน 
              - พิจารณาถึงระดับคุณภาพของผลงานและปริมาณงานที่ได
ปฏิบัติตามภาระงานที่ไดรับมอบหมายในชวงระยะเวลาการประเมิน       

     
      2.2 ดานความรูความสามารถ 
               - พิจารณาถึงการมีความรูความสามารถที่จํา เปนตองใช 
ในการปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนด ตําแหนง  และ
ในการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

คะแนนประเมินองคประกอบท่ี  2  (คะแนนรวมจากกรรมการทุกคน   ÷  จํานวนกรรมการผูประเมิน)  =    

3.  องคประกอบที่ 3 คุณลักษณะสวนบุคคล (คะแนนเต็ม 100) 
      3.1   ประพฤติตนอยูในวินัยของราชการ และความประพฤติ
สวนตัวเหมาะสม 
      3.2   มีมนุษยสัมพันธดีตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงานและบุคคลอื่นๆ 
ที่เก่ียวของ 

     

      3.3  ไดรับการยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน ไดรับความรักใครและนับถือ 
      3.4   เปนผูที่มีพฤติกรรมและทัศนคติในเชิงบวกในการทํางานและ
ตอผูรวมงาน 

คะแนนประเมินองคประกอบท่ี  3 (คะแนนรวมจากกรรมการทุกคน   ÷  จํานวนกรรมการผูประเมิน)   =    

 
คะแนนเฉล่ียจากการประเมิน ทั้ง  3  องคประกอบ     
 

=  (คะแนนประเมินองคประกอบที่ 1 + คะแนนประเมินองคประกอบที่ 2  + คะแนนประเมินองคประกอบที่ 3) x 100 
                                                                                                          300 

                                                           
                    =      

 

ผลการประเมิน  คร้ังที่  1 
                  ดีเดน  (90 – 100%)                                     ควรปรับปรุง (60 – 69%) 
   ดี  (80 – 89%)                                       ตองปรับปรุง (ตํ่ากวา 60%) 
  ยอมรับได (70 – 79%) 

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

 
  1.3  การประเมินคร้ังท่ี 2 ระหวางวันท่ี 1 ธันวาคม _ _ _ _ – 31 พฤษภาคม_ _ _ _  

 

คาคะแนนในแตละองคประกอบของคณะกรรมการ 
(ขอมูลจากใบกรอกคะแนนของกรรมการ) 

รายการประเมิน 
ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ 
กรรมการและ
เลขานุการ 

องคประกอบท่ี 1 คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน  (คะแนนเต็ม 100) 
1.2 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตลอดจนงาน

บริการท่ีเก่ียวของ 
1.2   มีความขยันหมั่นเพียรและความอุตสาหะ ตลอดจน 
       ความต้ังใจมุงมั่นที่จะทํางานใหสําเร็จ 
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 

     

คะแนนประเมินองคประกอบท่ี  1  (คะแนนรวมจากกรรมการทุกคน   ÷  จํานวนกรรมการผูประเมิน)   =    
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คาคะแนนในแตละองคประกอบของคณะกรรมการ 
(ขอมูลจากใบกรอกคะแนนของกรรมการ) 

รายการประเมิน 
ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ 
กรรมการและ
เลขานุการ 

2.  องคประกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 100) 
       2.1 ดานคุณภาพและปริมาณงาน 
              - พิจารณาถึงระดับคุณภาพของผลงานและปริมาณงานที่ได
ปฏิบัติตามภาระงานที่ไดรับมอบหมายในชวงระยะเวลาการประเมิน       

     
      2.2 ดานความรูความสามารถ 
               - พิจารณาถึงการมีความรูความสามารถที่จํา เปนตองใช 
ในการปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนด ตําแหนง  และ
ในการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

คะแนนประเมินองคประกอบท่ี  2  (คะแนนรวมจากกรรมการทุกคน   ÷  จํานวนกรรมการผูประเมิน)  =    

3.  องคประกอบที่ 3 คุณลักษณะสวนบุคคล (คะแนนเต็ม 100) 
      3.1   ประพฤติตนอยูในวินัยของราชการ และความประพฤติ
สวนตัวเหมาะสม 
      3.2   มีมนุษยสัมพันธดีตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงานและบุคคลอื่นๆ 
ที่เก่ียวของ 

     

      3.3  ไดรับการยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน ไดรับความรักใครและนับถือ 
      3.4   เปนผูที่มีพฤติกรรมและทัศนคติในเชิงบวกในการทํางานและ
ตอผูรวมงาน 

คะแนนประเมินองคประกอบท่ี  3 (คะแนนรวมจากกรรมการทุกคน   ÷  จํานวนกรรมการผูประเมิน)   =    

 
คะแนนเฉล่ียจากการประเมิน ทั้ง  3  องคประกอบ     
 

=  (คะแนนประเมินองคประกอบที่ 1 + คะแนนประเมินองคประกอบที่ 2  + คะแนนประเมินองคประกอบที่ 3) x 100 
                                                                                                          300 

                                                           
                    =      

ผลการประเมิน  คร้ังที่  2 
                  ดีเดน  (90 – 100%)                                     ควรปรับปรุง (60 – 69%) 
   ดี  (80 – 89%)                                       ตองปรับปรุง (ตํ่ากวา 60%) 
  ยอมรับได (70 – 79%) 

......... % 

      
 
 



 

    - 5 - 

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

 
สวนท่ี 2   สรุปผลการประเมินท้ังป         
                                                   =   (ผลการประเมินคร้ังท่ี 1 + ผลการประเมินคร้ังท่ี 2) x 100 
                                                                                                    200 
                                                  
                                                  = 
 
                            ดีเดน  (90 – 100%)                ควรปรับปรุง (60 – 69%) 
               ดี  (80 – 89%)                  ตองปรับปรุง (ต่ํากวา 60%) 
             ยอมรับได (70 – 79%) 
 
 
 
              
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 6 - 
 
     สวนที่ 3   การเสนอเลือ่นคาตอบแทน 
            ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนคาตอบแทน         
    ผลการประเมินดีเดน     ควรเลื่อนคาตอบแทน       5  %   
    ผลการประเมินดี     ควรเลื่อนคาตอบแทน       4  % 

  ผลการประเมินยอมรับได    ควรเลื่อนคาตอบแทน       3  % 
  ผลการประเมินควรปรับปรุง     ควรเลื่อนคาตอบแทน       2  % 

    ผลการประเมินตองปรับปรุง                 ไมไดรับการเลื่อนคาตอบแทน 
 งดเล่ือนคาตอบแทน เน่ืองจาก.................................................. 

......................................................................................................... 
 

     เหตุผลในการเสนอเลือ่นคาตอบแทน 
  …………………………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………………………… 
 

               
                            ลงช่ือ…………………….……………………….ประธานกรรมการ 

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

 

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

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

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

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

 



แบบ ทล.4 
แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

เร่ือง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

แบบแจงผลการประเมินการปฏิบตัิงานสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
  คร้ังท่ี 1  (1 มิ.ย. .............. – 30 พ.ย. ………..)     คร้ังท่ี 2  (1 ธ.ค. ..............  – 31 พ.ค. ……….) 

ช่ือผูขอรับการประเมิน (นาย/นาง/น.ส.)....................................................................อัตราคาตอบแทน................................. บาท   
บรรจุวันท่ี..................................ตําแหนง……………..………..…….. ปฏิบัติงานศูนย ........................สังกัด งาน / สาขาวิชา
.....…….…………………...….….…    คณะ / สํานัก / สถาบัน / กอง / สํานักงาน.................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ
สวนท่ี 1  หนวยงานตนสังกัด 

1.1 การประเมินคร้ังท่ี 1  (1 มิ.ย. .............. – 30 พ.ย. ………..) 

รายการประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได 
จากการประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน   
1.1 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตลอดจนงานบริการที่เก่ียวของ 
1.2   มีความขยันหมั่นเพียรและความอุตสาหะ ตลอดจนความต้ังใจมุงมั่นที่จะทํางานใหสําเร็จ 

        1.3   มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี 
        1.4   การแสดงออกถึงการมีจิตสํานึกที่ดีในการใหบริการ 
        1.5   มีความเสียสละ อุทิศเวลาใหกับงานที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาที่ตรงตอเวลา 
        1.6   มีความสนใจในการพัฒนาตนเองเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดเปนผลดี 

1.7   เชาวนปญญาและความสามารถในการแกไขปญหา และมีความถนัดในงานท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ 
        1.8   ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมและซื่อสัตยสุจริต 
        1.9   มีความรวมมือในการดําเนินงานและการแกไขปญหาของสวนรวม 

100  

คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 1  =  

2.  องคประกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
       2.1 ดานคุณภาพและปริมาณงาน 
              - พิจารณาถึงระดับคุณภาพของผลงานและปริมาณงานท่ีไดปฏิบัติตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย
ในชวงระยะเวลาการประเมิน          
      2.2 ดานความรูความสามารถ 
               - พิจารณาถึงการมีความรูความสามารถท่ีจํา เปนตองใชในการปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง  และในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

100  

คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 2  =  

3.  องคประกอบที่ 3 คุณลักษณะสวนบุคคล  
      3.1   ประพฤติตนอยูในวินัยของราชการ และความประพฤติสวนตัวเหมาะสม 
      3.2   มีมนุษยสัมพันธดีตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงานและบุคคลอื่นๆ ที่เก่ียวของ 
      3.3  ไดรับการยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน ไดรับความรักใครและนับถือ 
      3.4   เปนผูที่มีพฤติกรรมและทัศนคติในเชิงบวกในการทํางานและตอผูรวมงาน 

100  

คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 3  =  



 2 
1.2 ผลการประเมินคร้ังที่ 1   

คะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน   =    (คะแนนประเมินองคประกอบที่ 1 + คะแนนประเมินองคประกอบท่ี 2   + คะแนนประเมินองคประกอบที่ 3) x 100 

                                                                                                 300 

                                                           
............... %                                                  =      

ผลการประเมินอยูในระดับ 
  ดีเดน    ดี   ยอมรับได  ควรปรับปรุง    ตองปรับปรุง 

 
การพัฒนา (จุดท่ีตองปรับปรุง  คําแนะนํา) 

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

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

 หากผูขอรับการประเมินไมเห็นดวยกับการประเมิน  สามารถย่ืนหนังสือหรือขอมูลเก่ียวกับการประเมินถึงผูบังคับบัญชาได 
ภายใน  15  วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบผลการประเมิน 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 
สวนท่ี  2  การรับทราบผลการประเมินสําหรับผูรับการประเมิน 
      ไดรับทราบผลการประเมินแลว 
      ความคิดเห็นเก่ียวกับผลการประเมินท่ีไดรับแจง (ถามี) 
……………………………………..……………………………………………………………….…………………….………………
……………………………………..……………………………………………………………….…………………….……………… 
……………………………………..……………………………………………………………….…………………….……………… 
 
 

        ลงช่ือ………………….……..……….ผูรับการประเมิน 
                                                (..........................................................) 
       ตําแหนง…………….......................................... 
                                           วันที่……….เดือน………….พ.ศ…….… 
 
สวนท่ี  3  การบันทึกการแจงผลการประเมินสําหรับหนวยงานตนสังกัด     

 ไดแจงผลการประเมินและผูรับการประเมินไดลงนามรับทราบแลว 
 ไดแจงผลการประเมินเมื่อวันที่....................................................แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบ   

โดยมี  นาย/นาง/นางสาว................................................................................................เปนพยาน 
 

 
                                                                                             ลงช่ือ……………………….………….พยาน     
                                                                                               (...................................................................) 

                                                                                                           ตําแหนง................................................................... 
                                                                                                                  วันที่……….เดือน………….พ.ศ…….… 

 

 ไดแจงผลการประเมิน  โดยวิธีสงทางไปรษณียตอบรับเมื่อวันที่.......................................................................... 
ตามเอกสาร......................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................                
 

                                                                                                 
                                                                                             ลงช่ือ……………………….……………     
                                                                                               (...................................................................) 

                                                                            ตําแหนงคณบดี/ผูอํานวยการ................................................................... 
                                                                                                                  วันที่……….เดือน………….พ.ศ…….… 
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1.3 การประเมินคร้ังท่ี 2   (1 ธ.ค. ..............  – 31 พ.ค. ……….) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได 
รายการประเมิน 

จากการประเมิน 

100  องคประกอบท่ี 1 คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน   
1.2 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตลอดจนงานบริการที่เก่ียวของ 
1.2   มีความขยันหมั่นเพียรและความอุตสาหะ ตลอดจนความต้ังใจมุงมั่นที่จะทํางานใหสําเร็จ 

        1.3   มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี 
        1.4   การแสดงออกถึงการมีจิตสํานึกที่ดีในการใหบริการ 
        1.5   มีความเสียสละ อุทิศเวลาใหกับงานที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาที่ตรงตอเวลา 
        1.6   มีความสนใจในการพัฒนาตนเองเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดเปนผลดี 

1.7   เชาวนปญญาและความสามารถในการแกไขปญหา และมีความถนัดในงานท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ 
        1.8   ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมและซื่อสัตยสุจริต 
        1.9   มีความรวมมือในการดําเนินงานและการแกไขปญหาของสวนรวม 

คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 1  =  

2.  100  องคประกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
       2.1 ดานคุณภาพและปริมาณงาน 
              - พิจารณาถึงระดับคุณภาพของผลงานและปริมาณงานท่ีไดปฏิบัติตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย
ในชวงระยะเวลาการประเมิน          
      2.2 ดานความรูความสามารถ 
               - พิจารณาถึงการมีความรูความสามารถท่ีจํา เปนตองใชในการปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง  และในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 2  =  

3.  100  องคประกอบที่ 3 คุณลักษณะสวนบุคคล  
      3.1   ประพฤติตนอยูในวินัยของราชการ และความประพฤติสวนตัวเหมาะสม 
      3.2   มีมนุษยสัมพันธดีตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงานและบุคคลอื่นๆ ที่เก่ียวของ 
      3.3  ไดรับการยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน ไดรับความรักใครและนับถือ 
      3.4   เปนผูที่มีพฤติกรรมและทัศนคติในเชิงบวกในการทํางานและตอผูรวมงาน 

คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 3  =  

1.4 ผลการประเมินคร้ังที่ 2   
คะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน   =    (คะแนนประเมินองคประกอบที่ 1 + คะแนนประเมินองคประกอบท่ี 2   + คะแนนประเมินองคประกอบที่ 3) x 100 

                                                                                                 300 

                                                           
............... %                                                  =      

ผลการประเมินอยูในระดับ 
  ดีเดน    ดี   ยอมรับได  ควรปรับปรุง    ตองปรับปรุง 

การพัฒนา (จุดท่ีตองปรับปรุง  คําแนะนํา) 
        …………………………………………………………………………………………………………….. 
        …………………………………………………………………………………………………………….. 
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1.5   สรุปผลการประเมินท้ังป        =   (ผลการประเมินคร้ังท่ี 1 + ผลการประเมินคร้ังท่ี 2) x 100 

                                                                                                    200 
                                                           

............... %                                                  =      
ผลการประเมินอยูในระดับ 

ดีเดน    ดี   ยอมรับได  ควรปรับปรุง    ตองปรับปรุง   

 
1.6  ผลการเสนอเล่ือนคาตอบแทน  

  5 %     4%      3 %   
  2%     ไมไดเล่ือนคาตอบแทน   งดเลื่อนคาตอบแทน เน่ืองจาก.................................. 

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

 หากผูขอรับการประเมินไมเห็นดวยกับการประเมิน  สามารถย่ืนหนังสือหรือขอมูลเก่ียวกับการประเมินถึงผูบังคับบัญชาได 
ภายใน  15  วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบผลการประเมิน 

 

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

สวนท่ี  2  การรับทราบผลการประเมินสําหรับผูรับการประเมิน 
      ไดรับทราบผลการประเมินแลว 
      ความคิดเห็นเก่ียวกับผลการประเมินที่ไดรับแจง (ถามี) 
……………………………………..……………………………………………………………….…………………….……………… 
……………………………………..……………………………………………………………….…………………….……………… 
 

        ลงช่ือ………………….……..……….ผูรับการประเมิน 
                                                (..........................................................) 
       ตําแหนง…………….......................................... 
                                           วันที่……….เดือน………….พ.ศ…….… 
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สวนท่ี  3  การบันทึกการแจงผลการประเมินสําหรับหนวยงานตนสังกัด     

 ไดแจงผลการประเมินและผูรับการประเมินไดลงนามรับทราบแลว 
 ไดแจงผลการประเมินเมื่อวันที่....................................................แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบ   

โดยมี  นาย/นาง/นางสาว................................................................................................เปนพยาน 
 

 
                                                                                             ลงช่ือ……………………….………….พยาน     
                                                                                               (...................................................................) 

                                                                                                           ตําแหนง................................................................... 
                                                                                                                  วันที่……….เดือน………….พ.ศ…….… 

 

 ไดแจงผลการประเมิน  โดยวิธีสงทางไปรษณียตอบรับเมื่อวันที่.......................................................................... 
ตามเอกสาร......................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................                
 

                                                                                                 
                                                                                             ลงช่ือ……………………….……..…….     
                                                                                               (...................................................................) 

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



  
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เร่ือง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตงิานเพือ่เล่ือนคาตอบแทน 

พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ 
 
 
          เพื่อใหการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน  

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๘(๒) ขอ  ๒๑   และ   ขอ  ๒๒  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ   วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙ และ 
ท่ีแกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการบริหารงานบุคคล 
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  และมติคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุม
คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๒  เม่ือวันท่ี  ๑๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงออกประกาศเร่ือง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพ่ือเล่ือนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ ไวดังนี้ 

ขอ ๑  ประกาศฉบับนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เร่ือง  หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเล่ือน
คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ” 

ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓  ในประกาศนี้ 
            “หนวยงาน” หมายความวา คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ือ

อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ท่ีจัดต้ังหรือแบงสวนราชการตามกฎกระทรวง และมติสภามหาวิทยาลัย  
 ขอ ๔  หลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศฉบับนี้  เปนหลักเกณฑกลางท่ีใชในการพิจารณา
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ  
โดยนํามาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย  ท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากําหนดเปนกรอบแนวทาง 
ในการประเมิน 
 

หากหนวยงาน... 



- ๒ - 
 
 หากหนวยงานใดประสงคจะกําหนดหลักเกณฑในการประเมินใหแตกตาง ซ่ึงมีมาตรฐาน
เทียบเทาหรือสูงกวาท่ีกําหนดในประกาศนี้  ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบแลวจัดทําเปนประกาศของหนวยงานตอไป 

ขอ ๕ ใหหนวยงานประกาศหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเล่ือนคาตอบแทน
พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการของหนวยงานตามขอ ๔  ซ่ึงจะใชในการพิจารณาเล่ือนคาตอบแทน 
ใหพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการในหนวยงานไดทราบโดยท่ัวกัน 

ขอ ๖ ใหหนวยงาน จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง
วิชาการแตละรายอยางนอยปละ ๒ คร้ัง โดยกําหนดใหมีรอบระยะเวลาประเมิน ดังนี้ 
                                       รอบท่ี ๑   ภาระงานระหวางวันท่ี  ๑  มิถุนายน – ๓๐  พฤศจิกายน 
                                       รอบท่ี ๒  ภาระงานระหวางวันท่ี  ๑  ธันวาคม – ๓๑  พฤษภาคมของปถัดไป 

ขอ ๗ ในแตละรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง
วิชาการที่จะไดรับการพิจารณาเล่ือนคาตอบแทนตองปฏิบัติงานครบตามมาตรฐานภาระงานข้ันต่ํา 
ของอาจารย  และภาระงานของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยกําหนด รวมท้ังภาระงานอ่ืน 
ท่ีหนวยงานมอบหมาย 

ขอ ๘ ใหหนวยงานต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงวิชาการของหนวยงานข้ึน  โดยมีองคประกอบ  ดังนี้ 

          (๑)   หัวหนาหนวยงานเปนประธานกรรมการ 
(๒)  ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการในหนวยงานที่หัวหนา

หนวยงานเหน็สมควรจํานวน   ๒  หรือ  ๔   คน  เปนกรรมการ   
ใหหวัหนาหนวยงานแตงต้ังบุคคลในขอ ๘ (๒)  จํานวน  ๑  คน  เปนเลขานุการ  

  ขอ ๙ เมื่อถึงรอบระยะเวลาการประเมิน ใหพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ 
แตละราย  สรุปผลการปฏิบัติงานตามแบบ วล.๑  แนบทายประกาศนี้  นําเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน
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... 
 



- ๓ - 
 
ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง

วิชาการของหนวยงาน  มีหนาท่ีพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง
วิชาการในสังกัดตามหลักเกณฑและวิ ธีการประเ มินผลการปฏิบัติงานเ พ่ือ เ ล่ือนคาตอบแทน 
พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการของมหาวิทยาลัยและของหนวยงาน โดยพิจารณาจากผลสรุปคา 
ภาระงานท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการแตละรายไดปฏิบัติ  ประกอบกับคุณธรรมและจริยธรรม
ในการทําหนาท่ีอาจารย หรือผูปฏิบัติงานวิจัย  ตลอดจน เหตุผล และความเห็นของผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน  
ท่ีเสนอการเล่ือนคาตอบแทน  หรือการเสนอไมเห็นควรเล่ือนคาตอบแทน สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงวิชาการในสังกัด  ตามแบบ วล.๒  และแบบ วล.๓  แนบทายประกาศนี้ 

ใหหนวยงานนําผลการประเมินของคณะกรรมการ ไปประกอบการพิจารณาเล่ือน
คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการในสังกัด  ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เร่ือง หลักเกณฑการเล่ือน
คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย   
  ขอ ๑๒ ใหผูบังคับบัญชาตนสังกัดแจงผลการประเมินเปนลายลักษณอักษรตามแบบ วล.๔ 
แนบทายประกาศนี้  ใหผูรับการประเมินแตละรายทราบ  และใหโอกาสผูรับการประเมินแตละรายไดเขาพบ 
เพื่อปรึกษาและขอคําแนะนําในการปรับปรุงการทํางาน  หรือการพัฒนาตนเอง  เปนรายบุคคล 
  ขอ ๑๓ ในกรณีท่ีผูรับการประเมินเห็นวาการประเมินไมเปนธรรม  หรือมีขอมูลเกี่ยวกับ 
การประเมินของตนเองท่ีตองการช้ีแจงเพิ่มเ ติม   ให ผู รับการประเมินสามารถยื่นหนังสือช้ีแจง 
ถึงผูบังคับบัญชาช้ันตนหรือลําดับถัดไป  เพื่อพิจารณาได  ท้ังนี้  ภายใน  ๑๕  วันนับแตวันท่ีทราบผลการประเมิน
เปนลายลักษณอักษร  
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี                พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
 

(ผูชวยศาสตราจารยจริยา    หาสิตพานิชกลุ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย                                             



แบบ วล.1 
แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เร่ือง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ 

แบบสรุปผลการปฏิบตัิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงวิชาการ 
เพื่อพิจารณาเล่ือนคาตอบแทน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  .............. 

  คร้ังท่ี 1  (1 มิ.ย. .............. – 30 พ.ย. ………..)   คร้ังท่ี 2  (1 ธ.ค. ..............  – 31 พ.ค. ……….) 
 

สวนท่ี 1  ขอมูลผูรับการประเมิน 
ช่ือ (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 

ครั้ง วัน ครั้ง วัน 
ประเภท 

ครั้ง วัน ครั้ง วัน 
ลาปวย     
ลากิจ     
มาสาย     
ลาคลอดบุตร     

ลาปวยจําเปนตองรักษา
ตัวเปนเวลานานคราว
เดียวหรือหลายคราว
รวมกัน 

    

ลาอุปสมบท     ขาดราชการ     
 
เปนผู    (      )    ไมอยู  (      )    อยู  ในระหวางถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
เรื่อง................................................................................................................................................ตามคําสั่งที่............................ 
ลงวันที่......................เดือน....................................พ.ศ..................... 
เคยไดรับการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนเมื่อวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  ................ 

  5 %      4%     3 %   
  2%       ไมไดเล่ือนคาตอบแทน    งดเลื่อนคาตอบแทน เน่ืองจาก.................................. 

              …………………………………...……………….. 
สวนท่ี 2  ภาระงาน 

1) งานสอน (ปริญญาตรี / บัณฑิตศึกษา) 
ระดับ                รายวิชาท่ีสอน (สอนเดี่ยว/สอนรวม)          ช.ม. /สัปดาห        เปดสอนภาค / ปการศึกษา 

     ..............................     .........................................................      ..............................    ........................................... 
     ..............................     .........................................................      ..............................    ........................................... 
     ..............................     .........................................................      ..............................    ........................................... 
     ..............................     .........................................................      ..............................    ........................................... 
     ..............................     .........................................................      ..............................    ........................................... 
     ..............................     .........................................................      ..............................    ........................................... 
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2)  ผลงานดานการสอน 

-  เอกสารประกอบการสอน  เอกสารคําสอน  คูมือการสอน 
 ......................................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................................... 
 -  สื่อการสอน หรือ วัสดุอุปกรณประกอบการสอน (ถามี)   
 ......................................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................................... 

3)  งานวิชาการ งานวิจัย และงานวิชาการในลักษณะอื่น  (ระบุผลงานวิชาการท่ีทํา) 
-  ตํารา  หนังสือ  บทความทางวิชาการ 
......................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................... 
-  งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ 
......................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................... 
-  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
......................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................... 
4)  งานอื่นนอกเหนือจากงานสอน  (ระบุประเภทของกิจกรรมและปริมาณเวลาท่ีใชในการใหบริการตอสัปดาห ) 

-  งานอาจารยท่ีปรึกษา  (ระบุจํานวนนักศึกษา และตารางเวลาท่ีใหนักศึกษาพบ) 
......................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................... 
-  งานบริการทางวิชาการ  (ระบุประเภทของกิจกรรมและปริมาณเวลาท่ีใชในการใหบริการตอสัปดาห) 

......................................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................. 

-  งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
......................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................... 
-  ภาระงานอื่นๆ (ชวยงานสาขาวิชา/กอง/คณะ/สถาบัน/สํานัก/มหาวิทยาลยั) ท่ีไดรับมอบหมาย 

......................................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................................... 

หมายเหตุ  ใหแนบหลักฐานสําเนาคําส่ังแตงต้ังหรือคําส่ังมอบหมายงานประกอบการประเมินผล 
 
ขอรับรองวาขอมูลประกอบการประเมินผลขางตนเปนความจริง                 ไดตรวจสอบความถูกตองแลว 
 
   ลงช่ือ .................................................... ผูรับการประเมิน                 ลงช่ือ ................................................หัวหนาสาขาวิชา 
             (..................................................)                                                  (…………………………………) 
                  ........../................./..........                                                               ………/…………./………. 
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  สวนที่ 3  ขอมลูและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของผูรับการประเมิน (สําหรับผูรับการประเมินกรอก) 

           ∗ระบุผลงานท่ีเห็นวามีความสําคัญในชวงเวลาประเมิน 
……………………………………………………………………………………………………………..…………. 
……………………………………………………………………………………………………………..…………. 
……………………………………………………………………………………………………………..…………. 
……………………………………………………………………………………………………………..…………. 
……………………………………………………………………………………………………………..…………. 
……………………………………………………………………………………………………………..…………. 
……………………………………………………………………………………………………………..…………. 
……………………………………………………………………………………………………………..…………. 
……………………………………………………………………………………………………………..…………. 

หมายเหตุ 

            ∗  พิจารณาจากความสําเร็จของผลงานท่ีไดปฏิบัติจริงท้ังงานท่ีไดรับมอบหมายตามตําแหนงหนาท่ีและตามท่ีผูบังคับบัญชา
มอบหมายเพ่ิมเติม 
 

รายการประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ีได 
จากการประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 คุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง 
       1.1   ไดปฏิบัติงานครบตามมาตรฐานภาระงานข้ันตํ่าของอาจารย และภาระงานของ 
ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยกําหนด รวมท้ังภาระงานอ่ืนท่ีหนวยงาน
มอบหมาย 

1.2   มีความรูความเช่ียวชาญในสาขาของตน 
 

100  

คะแนนประเมินในองคประกอบท่ี 1  =  
องคประกอบท่ี 2 คุณลักษณะในการปฏิบตังิาน 
      2.1  มีความเอาใจใสหาความรูเพิ่มเติม 
      2.2  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ และเต็มเวลา 
      2.3  ปฏิบัติหนาท่ีตรงตอเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
      2.4  มีคุณธรรม จริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
      2.5  มีมนุษยสัมพันธดี และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางด ี
      2.6  มีความเสียสละ อุทิศเวลาใหกับงานท่ีไดรับมอบหมาย และงานบริการทีเ่กีย่วของ 
      2.7  มีความประพฤติเหมาะสมท้ังในดานสวนตัวและการทํางาน  และปฏิบัติตนให
เปนท่ีเคารพนับถือ 
 

100  

คะแนนประเมินในองคประกอบท่ี 2  =  
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รายการประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ีได 
จากการประเมิน 

องคประกอบท่ี 3 ประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน 
3.1   ดานการสอน 

               3.1.1 ภาระงานสอนท่ีรับผิดชอบมีปริมาณเปนไปตามเกณฑท่ีหนวยงานกําหนด 
               3.1.2 ความสามารถในการสอน และระดับคุณภาพงานสอน (พิจารณาจากผล
การประเมินการสอน และ การประเมินของผูสอนรวม) 
               3.1.3 ความสามารถในการผลิตผลงานดานการสอน  เชน  คูมือการสอน  
เอกสารประกอบการสอน  ส่ือการสอน ฯลฯ 
      3.2   ดานงานวิชาการ งานวิจัย และงานอ่ืนท่ีเทียบเทา  
              3.2.1 ความสามารถดานวิชาการ  (พิจารณาจากความรูในเนื้อหาวิชาการและ
ความสามารถท่ีจะสอนไดหลายวิชา รวมท้ังการติดตามความกาวหนาทางวิชาการใน
สาขาวิชาท่ีจะสอนและท่ีเกี่ยวของ เพื่อเพิ่มพูนความรูใหมๆ  และมีผลงานทางวิชาการ
เปนท่ียอมรับ) 
              3.2.2 ความสามารถดานวิจัย และการเขียนเอกสารประกอบคําบรรยาย/ตํารา 
(พิจารณาจากภาระงาน ปริมาณงาน คุณภาพ และจริยธรรมในการทํางานวิจัย ตองไมลอก
เลียนผลงานผูอ่ืนโดยไมอางอิงช่ือเจาของหรือไมไดรับอนุญาต) 
       3.3  ดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  การบริการทางวิชาการ  การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  การบริหาร หรือดานอ่ืนๆ  ท่ีไดรับมอบหมาย  
           3.3.1  การกําหนดตารางเวลา (Offices Hours) ใหนักศึกษาเขาพบ และจํานวน
ช่ัวโมงในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาตอสัปดาห 
          3.3.2  จํานวนนกัศึกษาในความดูแล ในฐานะอาจารยท่ีปรึกษา และการใหคําแนะนํา
แกนกัศึกษา 
          3.3.3  การดูแลใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม 
          3.3.4  ความรับผิดชอบในการทํางานบริการวิชาการ หรือการทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรม 
หรือการบริหาร หรืองานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
          3.3.5  คุณภาพงานบริการทางวิชาการท่ีสอดคลองกับวิชาชีพหรือสาขาวิชา  

  3.3.6  จํานวนคร้ังท่ีไดรับเชิญเปนวิทยากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 
 

100  

คะแนนประเมินในองคประกอบท่ี 3  =  
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คะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน ทั้ง  3  องคประกอบ  =      (องคประกอบท่ี 1 + องคประกอบที่ 2 + องคประกอบท่ี 3)  

3  
 

%              =           

 
สรุปความคดิเห็นเก่ียวกับระดับผลความสําเร็จของผลงานท่ีไดปฏิบตั ิ

 
 

             ดีเดน             ดี                ยอมรับได        ควรปรับปรุง      ตองปรับปรุง                     
       
       
                                                             ลงนาม ….……………….………………. ผูรับการประเมิน 
                                                                        (……………………………………) 

                                                        วันท่ี…………………………. 
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สวนที่ 4 : ความเห็นของหัวหนาสาขาวิชา หรือผูบังคับบัญชาชั้นตนตามสายงาน 

 คร้ังท่ี 1 (1 มิ.ย. ………. – 30 พ.ย. ………..)   คร้ังท่ี 2 (1 ธ.ค……… – 31 พ.ค. ……….) 

 ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน 

  เห็นดวยกับการประเมิน  โดยสรุป  ดังน้ี   เห็นดวยกับการประเมิน  โดยสรุป  ดังน้ี 
       ….………………………………………………..……… 
……………………………………………………….……… 

  

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

  มีความเห็นแตกตาง  ดังน้ี มีความเห็นแตกตาง  ดังน้ี 
1.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     .….……………………………………..……….………… 
………………………………………………..……………… 
2.  

     .….……………………………………..………….………… 
………………………………………………..………………… 
2.  การพัฒนา การพัฒนา 

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

     .….………………………………………..……….………… 
………………………………………………………..………… 
3.  อื่นๆ อื่นๆ 

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

     .….…………………………………………………………… 
 
                                      ลงช่ือ……………………………... ลงช่ือ……………………………... 

                                               (…………………….………) 
                                       

                                               (…………………….………) 
                                       ตําแหนง……………….…………. ตําแหนง……………….…………. 

                                                                                วันที่…..เดือน………….พ.ศ…….. วันที่…..เดือน………….พ.ศ…….. 
ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหน่ึง  ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหน่ึง 

 
 

  เห็นดวยกับการประเมิน  โดยสรุป  ดังน้ี   เห็นดวยกับการประเมิน  โดยสรุป  ดังน้ี 
       ……………………………………………………………… 
………………………………...………………………………… 

  

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

  มีความเห็นแตกตาง  ดังน้ี มีความเห็นแตกตาง  ดังน้ี 
1.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     .….…………………………………………………………… 
…………………………………………………...……………… 
2.  

     .….…………………………………………………………… 
…………………………………………………...……………… 
2.  การพัฒนา การพัฒนา 

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

     .….…………………………………………………………… 
………………………………………………..………………… 
3.  อื่นๆ อื่นๆ 

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

     .….…………………………………………………………… 
 
                                      ลงช่ือ……………………………... ลงช่ือ……………………………... 

                                               (…………………….………) 
                                       

                                               (…………………….………) 
                                       ตําแหนง……………….…………. ตําแหนง……………….…………. 

                                        วันที่…..เดือน………….พ.ศ……..                                         วันที่…..เดือน………….พ.ศ…….. 

  



แบบ วล.2 
แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เร่ือง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ 

ใบกรอกคะแนนของกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานพื่อเล่ือนคาตอบแทน 
พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ 

 

  คร้ังท่ี 1  (1 มิ.ย. .............. – 30 พ.ย. ………..)   คร้ังท่ี 2  (1 ธ.ค. ..............  – 31 พ.ค. ……….) 
 

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

รายการประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ีได 
จากการประเมิน 

1. องคประกอบท่ี 1 คุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง 
        1.1  ไดปฏิบัติงานครบตามมาตรฐานภาระงานข้ันตํ่าของอาจารย และภาระงานของ 
ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยกําหนด รวมท้ังภาระงานอ่ืนท่ีหนวยงาน
มอบหมาย 

1.2   มีความรูความเช่ียวชาญในสาขาของตน 
 

100  

คะแนนประเมินในองคประกอบท่ี 1  =  
2. องคประกอบท่ี 2 คุณลักษณะในการปฏิบตังิาน 
      2.1  มีความเอาใจใสหาความรูเพิ่มเติม 
      2.2  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ และเต็มเวลา 
      2.3  ปฏิบัติหนาท่ีตรงตอเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
      2.4   มีคุณธรรม จริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
      2.5   มีมนุษยสัมพันธดี และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางด ี
      2.6   มีความเสียสละ อุทิศเวลาใหกับงานท่ีไดรับมอบหมาย และงานบริการทีเ่กีย่วของ 
      2.7   มีความประพฤติเหมาะสมท้ังในดานสวนตัวและการทํางาน  และปฏิบัติตนให
เปนท่ีเคารพนับถือ 
 

100  

คะแนนประเมินในองคประกอบท่ี 2  =  
 
 
 

รายการประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ีได 
จากการประเมิน 
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3. องคประกอบท่ี 3 ประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน 
3.1   ดานการสอน 

               3.1.1 ภาระงานสอนท่ีรับผิดชอบมปีริมาณเปนไปตามเกณฑท่ีหนวยงานกําหนด 
               3.1.2 ความสามารถในการสอน และระดับคุณภาพงานสอน (พิจารณาจากผล
การประเมินการสอน และ การประเมินของผูสอนรวม) 
               3.1.3 ความสามารถในการผลิตผลงานดานการสอน  เชน คูมือการสอน  เอกสาร
ประกอบการสอน  ส่ือการสอน ฯลฯ 
      3.2   ดานงานวิชาการ งานวิจัย และงานอ่ืนท่ีเทียบเทา  
              3.2.1 ความสามารถดานวิชาการ  (พิจารณาจากความรูในเนื้อหาวิชาการและ
ความสามารถท่ีจะสอนไดหลายวิชา รวมท้ังการติดตามความกาวหนาทางวิชาการใน
สาขาวิชาท่ีจะสอนและท่ีเกีย่วของ เพื่อเพ่ิมพูนความรูใหมๆ  และมีผลงานทางวิชาการ
เปนท่ียอมรับ) 
              3.2.2 ความสามารถดานวจิัย และการเขียนเอกสารประกอบคําบรรยาย/ตํารา 
(พิจารณาจากภาระงาน ปริมาณงาน คุณภาพ และจริยธรรมในการทํางานวิจยั ตองไมลอก
เลียนผลงานผูอ่ืนโดยไมอางอิงช่ือเจาของหรือไมไดรับอนุญาต) 
       3.3  ดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  การบริการทางวิชาการ  การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  การบริหาร หรือดานอ่ืนๆ  ท่ีไดรับมอบหมาย  
           3.3.1  การกําหนดตารางเวลา (Offices Hours) ใหนักศึกษาเขาพบ และจํานวน
ช่ัวโมงในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาตอสัปดาห 
          3.3.2  จํานวนนกัศึกษาในความดูแล ในฐานะอาจารยท่ีปรึกษา และการใหคําแนะนํา
แกนกัศึกษา 
          3.3.3  การดูแลใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม 
          3.3.4  ความรับผิดชอบในการทํางานบริการวิชาการ หรือการทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรม 
หรือการบริหาร หรืองานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
          3.3.5  คุณภาพงานบริการทางวิชาการท่ีสอดคลองกับวิชาชีพหรือสาขาวิชา  

  3.3.6  จํานวนคร้ังท่ีไดรับเชิญเปนวิทยากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 

100  

คะแนนประเมินในองคประกอบท่ี 3  =  
 
 

   ลงช่ือ…………………….........................ประธานกรรมการ/กรรมการผูใหคะแนน 
                                                                         (…………………………...........................……)     



 

แบบ วล.3 
แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เร่ือง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ 

แบบประเมินผลการปฏบิัตงิานของพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ 
เพื่อประกอบการเล่ือนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  _ _ _ _ 

ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน_ _ _ _ – 30 พฤศจิกายน_ _ _ _        

ครั้งที่ 2 ระหวางวันท่ี 1 ธันวาคม_ _ _ _  – 31 พฤษภาคม_ _ _ _ 
ขอมูลเบ้ืองตน 

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

สวนที่ 1   การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

  1.1  การประเมินคร้ังที่ 1 ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน_ _ _ _ – 30 พฤศจิกายน_ _ _ _   

คาคะแนนในแตละองคประกอบของคณะกรรมการ 
(ขอมูลจากใบกรอกคะแนนของกรรมการ) 

รายการประเมิน 
ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ 
กรรมการและ
เลขานุการ 

องคประกอบท่ี 1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 100) 
        1.1  ไดปฏิบัติงานครบตามมาตรฐานภาระงานข้ันตํ่าของอาจารย และ
ภาระงานของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยกําหนด รวมทั้ง 
ภาระงานอื่นที่หนวยงานมอบหมาย 

     

        1.2   มีความรูความเช่ียวชาญในสาขาของตน 

คาคะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี  1  (คะแนนรวมจากกรรมการทุกคน   ÷  จํานวนกรรมการผูประเมิน)   =    

องคประกอบท่ี 2 คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 100) 
2.1  มีความเอาใจใสหาความรูเพ่ิมเติม 

        2.2  มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ และ
เต็มเวลา 
       2.3 ปฏิบัติงานตรงตอเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

            2.4  มีคุณธรรม จริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
       2.5  มีมนุษยสัมพันธดี และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี 
       2.6  มีความเสียสละ อุทิศเวลาใหกับงานที่ไดรับมอบหมาย และงาน
บริการท่ีเก่ียวของ 
       2.7  มีความประพฤติเหมาะสมท้ังในดานสวนตัวและการทํางาน  และ
ปฏิบัติตนใหเปนที่เคารพนับถือ 

คาคะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี  2  (คะแนนรวมจากกรรมการทุกคน   ÷  จํานวนกรรมการผูประเมิน)  =    
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คาคะแนนในแตละองคประกอบของคณะกรรมการ 
(ขอมูลจากใบกรอกคะแนนของกรรมการ) 

รายการประเมิน 
ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ 
กรรมการและ
เลขานุการ 

องคประกอบท่ี 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 100) 
3.1   ดานการสอน 

               3.1.1  ภาระงานสอนท่ีรับผิดชอบมีปริมาณเปนไปตามเกณฑที่
หนวยงานกําหนด 
               3.1.2 ความสามารถในการสอน และระดับคุณภาพงานสอน 
(พิจารณาจากผลการประเมินการสอน และ การประเมินของผูสอนรวม) 
              3.1.3 ความสามารถในการผลิตผลงานดานการสอน เชน คูมือ   
การสอน  เอกสารประกอบการสอน  สื่อการสอน ฯ 
     3.2   ดานงานวิชาการ งานวิจัย และงานอ่ืนท่ีเทียบเทา 
              3.2.1 ความสามารถดานวิชาการ (พิจารณาจากความรูในเนื้อหา
วิชาการและความสามารถท่ีจะสอนไดหลายวิชา รวมทั้งการติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาที่จะสอนและที่เก่ียวของ เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรูใหมๆ  และมีผลงานทางวิชาการเปนที่ยอมรับ) 
            3.2.2  ความสามารถดานวิจัย และการเขียนเอกสารประกอบ 
คําบรรยาย/ตํารา (พิจารณาจากภาระงาน ปริมาณงาน คุณภาพ และ
จริยธรรมในการทํางานวิจัย ตองไมลอกเลียนผลงานผูอื่นโดยไมอางอิง 
ช่ือเจาของหรือไมไดรับอนุญาต) 

     

     3.3  ดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  การบริการทางวิชาการ  การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารหรือดานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย  
           3.3.1  การกําหนดตารางเวลา (Offices Hours) ใหนักศึกษา 
เขาพบ และจํานวนช่ัวโมงในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาตอสัปดาห 
          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  คุณภาพงานบริการทางวิชาการท่ีสอดคลองกับวิชาชีพหรือ
สาขาวิชา  
          3.3.6  จํานวนคร้ังที่ไดรับเชิญเปนวิทยากรท้ังภายในและภายนอก
หนวยงาน 

     

คาคะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี  3 (คะแนนรวมจากกรรมการทุกคน   ÷  จํานวนกรรมการผูประเมิน)   =    
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คะแนนเฉล่ียจากการประเมิน ทั้ง  3  องคประกอบ     
 

=  (คะแนนประเมินองคประกอบที่ 1 + คะแนนประเมินองคประกอบที่ 2  + คะแนนประเมินองคประกอบที่ 3) x 100 
                                                                                                          300 

                                                           
                    =      

 

ผลการประเมิน  คร้ังที่  1 
                  ดีเดน  (90 – 100%)                                     ควรปรับปรุง (60 – 69%) 
   ดี  (80 – 89%)                                       ตองปรับปรุง (ตํ่ากวา 60%) 
  ยอมรับได (70 – 79%) 
 

......... % 

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

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

  2.  จุดท่ีตองปรับปรุง 
  …………………………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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  1.3  การประเมินคร้ังที่ 2 ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม _ _ _ _ – 31 พฤษภาคม_ _ _ _  
คาคะแนนในแตละองคประกอบของคณะกรรมการ 

(ขอมูลจากใบกรอกคะแนนของกรรมการ) 
รายการประเมิน 

ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ 
กรรมการและ
เลขานุการ 

องคประกอบท่ี 1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 100) 
        1.1  ไดปฏิบัติงานครบตามมาตรฐานภาระงานข้ันตํ่าของอาจารย และ
ภาระงานของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยกําหนด รวมทั้ง 
ภาระงานอื่นที่หนวยงานมอบหมาย 
        1.2   มีความรูความเช่ียวชาญในสาขาของตน 
 

     

คาคะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี  1  (คะแนนรวมจากกรรมการทุกคน   ÷  จํานวนกรรมการผูประเมิน)   =    

องคประกอบท่ี 2 คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 100) 
2.1  มีความเอาใจใสหาความรูเพ่ิมเติม 

        2.2  มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ และ
เต็มเวลา 
       2.3 ปฏิบัติงานตรงตอเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
       2.4  มีคุณธรรม จริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
       2.5  มีมนุษยสัมพันธดี และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี 
       2.6  มีความเสียสละ อุทิศเวลาใหกับงานที่ไดรับมอบหมาย และงาน
บริการท่ีเก่ียวของ 
       2.7  มีความประพฤติเหมาะสมท้ังในดานสวนตัวและการทํางาน  และ
ปฏิบัติตนใหเปนที่เคารพนับถือ 
 

     

คาคะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี  2  (คะแนนรวมจากกรรมการทุกคน   ÷  จํานวนกรรมการผูประเมิน)  =    
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คาคะแนนในแตละองคประกอบของคณะกรรมการ 
(ขอมูลจากใบกรอกคะแนนของกรรมการ) 

รายการประเมิน 
ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ 
กรรมการและ
เลขานุการ 

องคประกอบท่ี 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 100) 
3.1   ดานการสอน 

               3.1.1  ภาระงานสอนท่ีรับผิดชอบมีปริมาณเปนไปตามเกณฑที่
หนวยงานกําหนด 
               3.1.2 ความสามารถในการสอน และระดับคุณภาพงานสอน 
(พิจารณาจากผลการประเมินการสอน และ การประเมินของผูสอนรวม) 
              3.1.3 ความสามารถในการผลิตผลงานดานการสอน เชน คูมือการ
สอน  เอกสารประกอบการสอน  สื่อการสอน ฯ 
     3.2   ดานงานวิชาการ งานวิจัย และงานอ่ืนท่ีเทียบเทา 
              3.2.1 ความสามารถดานวิชาการ (พิจารณาจากความรูในเนื้อหา
วิชาการและความสามารถท่ีจะสอนไดหลายวิชา รวมทั้งการติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาที่จะสอนและที่เก่ียวของ เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรูใหมๆ  และมีผลงานทางวิชาการเปนที่ยอมรับ) 
            3.2.2  ความสามารถดานวิจัย และการเขียนเอกสารประกอบ 
คําบรรยาย/ตํารา (พิจารณาจากภาระงาน ปริมาณงาน คุณภาพ และ
จริยธรรมในการทํางานวิจัย ตองไมลอกเลียนผลงานผูอื่นโดยไมอางอิง 
ช่ือเจาของหรือไมไดรับอนุญาต) 
     3.3  ดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  การบริการทางวิชาการ  การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารหรือดานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย  
           3.3.1  การกําหนดตารางเวลา (Offices Hours) ใหนักศึกษา 
เขาพบ และจํานวนช่ัวโมงในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาตอสัปดาห 
          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  คุณภาพงานบริการทางวิชาการท่ีสอดคลองกับวิชาชีพหรือ
สาขาวิชา  
          3.3.6  จํานวนคร้ังที่ไดรับเชิญเปนวิทยากรท้ังภายในและภายนอก
หนวยงาน 
 

     

คาคะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี  3 (คะแนนรวมจากกรรมการทุกคน   ÷  จํานวนกรรมการผูประเมิน)   =    
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คะแนนเฉล่ียจากการประเมิน ทั้ง  3  องคประกอบ     
 

=  (คะแนนประเมินองคประกอบที่ 1 + คะแนนประเมินองคประกอบที่ 2  + คะแนนประเมินองคประกอบที่ 3) x 100 
                                                                                                          300 

                                                           
                    =      

ผลการประเมิน  คร้ังที่  2 
                  ดีเดน  (90 – 100%)                                     ควรปรับปรุง (60 – 69%) 
   ดี  (80 – 89%)                                       ตองปรับปรุง (ตํ่ากวา 60%) 
  ยอมรับได (70 – 79%) 
 

......... % 

      

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

 
 
   สวนท่ี 2   สรุปผลการประเมินท้ังป         
                                                   =   (ผลการประเมินคร้ังท่ี 1 + ผลการประเมินคร้ังท่ี 2) x 100 
                                                                                                    200 
                                                  
                                                  = 
 
                           ดีเดน (90 – 100%)                ควรปรับปรุง (60 – 69%) 
               ด ี  (80 – 89%)                  ตองปรับปรุง (ต่ํากวา 60%) 
              ยอมรับได (70 – 79%) 

 

........................... % 
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     สวนที่ 3   การเสนอเลือ่นคาตอบแทน 
            ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนคาตอบแทน         
    ผลการประเมินดีเดน     ควรเลื่อนคาตอบแทน       5  %   
    ผลการประเมินดี     ควรเลื่อนคาตอบแทน       4  % 

  ผลการประเมินยอมรับได    ควรเลื่อนคาตอบแทน       3  % 
  ผลการประเมินควรปรับปรุง     ควรเลื่อนคาตอบแทน       2  % 

    ผลการประเมินตองปรับปรุง                 ไมไดรับการเลื่อนคาตอบแทน 
       งดเลื่อนคาตอบแทน  เนื่องจาก.................................. 
              …………………………………...………….…….. 

 
 

     เหตุผลในการเสนอเลือ่นคาตอบแทน 
      …………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

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

 
 

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

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

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

 
 

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

 



แบบ วล.4 
แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เร่ือง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ 

แบบแจงผลการประเมินการปฏิบตัิงานสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

  คร้ังท่ี 1  (1 มิ.ย. .............. – 30 พ.ย. ………..)     คร้ังท่ี 2  (1 ธ.ค. ..............  – 31 พ.ค. ……….) 

ช่ือผูขอรับการประเมิน (นาย/นาง/น.ส.)....................................................................อัตราคาตอบแทน................................. บาท   
บรรจุวันท่ี..................................ตําแหนง……………..………..…….. ปฏิบัติงานศูนย ........................สังกัด งาน / สาขาวิชา
.....…….…………………...….….…    คณะ / สํานัก / สถาบัน / กอง / สํานักงาน.................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ

สวนท่ี 1  หนวยงานตนสังกัด 

1.1 การประเมินคร้ังท่ี 1  (1 มิ.ย. .............. – 30 พ.ย. ………..) 

รายการประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได 
จากการประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
       1.1   ไดปฏิบัติงานครบตามมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าของอาจารย และภาระงานของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด รวมทั้งภาระงานอ่ืนที่หนวยงานมอบหมาย 
       1.2   มีความรูความเช่ียวชาญในสาขาของตน 
 

100  

คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 1  =  

องคประกอบท่ี 2 คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 
      2.1 มีความเอาใจใสหาความรูเพ่ิมเติม 
      2.2  มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ และเต็มเวลา 
      2.3  ปฏิบัติหนาที่ตรงตอเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
      2.4   มีคุณธรรม จริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
      2.5   มีมนุษยสัมพันธดี และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี 
      2.6   มีความเสียสละ อุทิศเวลาใหกับงานที่ไดรับมอบหมาย และงานบริการที่เก่ียวของ 
      2.7   มีความประพฤติเหมาะสมทั้งในดานสวนตัวและการทํางาน  และปฏิบัติตนใหเปนที่เคารพนับถือ 
 

100  

คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 2  =  
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รายการประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได 
จากการประเมิน 

องคประกอบท่ี 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
3.1   ดานการสอน 

               3.1.1 ภาระงานสอนที่รบัผิดชอบมีปรมิาณเปนไปตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด 
               3.1.2 ความสามารถในการสอน และระดับคุณภาพงานสอน (พิจารณาจากผลการประเมินการสอน 
และ การประเมินของผูสอนรวม) 
               3.1.3 ความสามารถในการผลิตผลงานดานการสอน  เชน คูมือการสอน  เอกสารประกอบการสอน  
สื่อการสอน ฯลฯ 
      3.2   ดานงานวิชาการ งานวิจัย และงานอ่ืนท่ีเทียบเทา  
              3.2.1 ความสามารถดานวิชาการ  (พิจารณาจากความรูในเนื้อหาวิชาการและความสามารถท่ีจะสอนได
หลายวิชา รวมทั้งการติดตามความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาที่จะสอนและที่เก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูใหมๆ  และมีผลงานทางวิชาการเปนที่ยอมรับ) 
              3.2.2 ความสามารถดานวิจัย และการเขียนเอกสารประกอบคําบรรยาย/ตํารา (พิจารณาจากภาระงาน 
ปริมาณงาน คุณภาพ และจริยธรรมในการทํางานวิจัย ตองไมลอกเลียนผลงานผูอื่นโดยไมอางอิงช่ือเจาของ
หรือไมไดรับอนุญาต) 
       3.3  ดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  การบริการทางวิชาการ  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  การบริหาร 
หรือดานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย  
             3.3.1  การกําหนดตารางเวลา (Offices Hours) ใหนักศึกษาเขาพบ และจํานวนช่ัวโมงในการใหคําปรึกษา 
แกนักศึกษาตอสัปดาห 
             3.3.2  จํานวนนักศึกษาในความดูแล ในฐานะอาจารยที่ปรึกษา และการใหคําแนะนําแกนักศึกษา 
             3.3.3  การดูแลใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม 
             3.3.4  ความรับผิดชอบในการทํางานบริการวิชาการ หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หรือการบริหาร 
หรืองานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
             3.3.5  คุณภาพงานบริการทางวิชาการท่ีสอดคลองกับวิชาชีพหรือสาขาวิชา  

    3.3.6  จํานวนครั้งที่ไดรับเชิญเปนวิทยากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 
 

100  

คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 3  =  
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1.2 ผลการประเมินคร้ังที่ 1   

คะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน   =    (คะแนนประเมินองคประกอบที่ 1 + คะแนนประเมินองคประกอบท่ี 2   + คะแนนประเมินองคประกอบที่ 3) x 100 

                                                                                                 300 

                                                           
............... %                                                  =      

ผลการประเมินอยูในระดับ 
  ดีเดน    ดี   ยอมรับได  ควรปรับปรุง    ตองปรับปรุง 

 
การพัฒนา (จุดท่ีตองปรับปรุง  คําแนะนํา) 

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

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

 หากผูขอรับการประเมินไมเห็นดวยกับการประเมิน  สามารถย่ืนหนังสือหรือขอมูลเก่ียวกับการประเมินถึงผูบังคับบัญชาได 
ภายใน  15  วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบผลการประเมิน 

 

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

 
สวนท่ี  2  การรับทราบผลการประเมินสําหรับผูรับการประเมิน 
      ไดรับทราบผลการประเมินแลว 
      ความคิดเห็นเก่ียวกับผลการประเมินที่ไดรับแจง (ถามี) 
……………………………………..……………………………………………………………….…………………….………………
……………………………………..……………………………………………………………….…………………….……………… 
……………………………………..……………………………………………………………….…………………….……………… 
 
 

        ลงช่ือ………………….……..……….ผูรับการประเมิน 
                                                (..........................................................) 
       ตําแหนง…………….......................................... 
                                           วันที่……….เดือน………….พ.ศ…….… 
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สวนท่ี  3  การบันทึกการแจงผลการประเมินสําหรับหนวยงานตนสังกัด     
 ไดแจงผลการประเมินและผูรับการประเมินไดลงนามรับทราบแลว 
 ไดแจงผลการประเมินเมื่อวันที่....................................................แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบ   

โดยมี  นาย/นาง/นางสาว................................................................................................เปนพยาน 
 

 
                                                                                             ลงช่ือ……………………….………….พยาน     
                                                                                               (...................................................................) 

                                                                                                           ตําแหนง................................................................... 
                                                                                                                  วันที่……….เดือน………….พ.ศ…….… 

 

 ไดแจงผลการประเมิน  โดยวิธีสงทางไปรษณียตอบรับเมื่อวันที่.......................................................................... 
ตามเอกสาร......................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................                
 

                                                                                                 
                                                                                             ลงช่ือ……………………….……………     
                                                                                               (...................................................................) 

                                                                            ตําแหนงคณบดี/ผูอํานวยการ................................................................... 
                                                                                                                  วันที่……….เดือน………….พ.ศ…….… 
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1.3 การประเมินคร้ังท่ี 2   (1 ธ.ค. ..............  – 31 พ.ค. ……….) 

รายการประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได 
จากการประเมิน 

องคประกอบที่ 1 คุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง 
       1.1   ไดปฏิบตัิงานครบตามมาตรฐานภาระงานข้ันตํ่าของอาจารย และภาระงานของผูดาํรงตาํแหนงทางวชิาการที่
มหาวทิยาลัยกําหนด รวมทั้งภาระงานอืน่ทีห่นวยงานมอบหมาย 
       1.2   มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาของตน 

100 
 

 

คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 1  =  

องคประกอบที่ 2 คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 
      2.1 มีความเอาใจใสหาความรูเพิ่มเติม 
      2.2  มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ และเต็มเวลา 
      2.3  ปฏิบัติหนาที่ตรงตอเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
      2.4   มีคุณธรรม จริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
      2.5   มีมนุษยสัมพันธดี และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางด ี
      2.6   มีความเสียสละ อทุศิเวลาใหกับงานทีไ่ดรับมอบหมาย และงานบริการที่เกี่ยวของ 
      2.7   มีความประพฤติเหมาะสมทั้งในดานสวนตัวและการทํางาน  และปฏิบัติตนใหเปนที่เคารพนับถือ 

100  

คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 2  =  

องคประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
3.1   ดานการสอน 

               3.1.1 ภาระงานสอนที่รับผดิชอบมีปริมาณเปนไปตามเกณฑทีห่นวยงานกําหนด 
               3.1.2 ความสามารถในการสอน และระดับคุณภาพงานสอน (พิจารณาจากผลการประเมินการสอน และ  
การประเมินของผูสอนรวม) 
               3.1.3 ความสามารถในการผลิตผลงานดานการสอน  เชน  คูมือการสอน  เอกสารประกอบการสอน  ส่ือการสอน 
ฯลฯ 
      3.2   ดานงานวิชาการ งานวิจัย และงานอ่ืนท่ีเทียบเทา  
              3.2.1 ความสามารถดานวชิาการ (พิจารณาจากความรูในเนือ้หาวิชาการและความสามารถที่จะสอนไดหลายวชิา 
รวมทั้งการติดตามความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาที่จะสอนและที่เกี่ยวของ เพือ่เพิ่มพูนความรูใหมๆ  และ 
มีผลงานทางวิชาการเปนที่ยอมรับ) 
              3.2.2 ความสามารถดานวจิยั และการเขียนเอกสารประกอบคําบรรยาย/ตํารา (พิจารณาจากภาระงาน ปริมาณงาน 
คุณภาพ และจริยธรรมในการทํางานวิจัย ตองไมลอกเลียนผลงานผูอืน่โดยไมอางอิงชือ่เจาของหรือไมไดรับอนุญาต) 
       3.3  ดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  การบริการทางวิชาการ  การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม  การบรหิาร หรือ 
ดานอ่ืนๆท่ีไดรบัมอบหมาย  
             3.3.1  การกําหนดตารางเวลา (Offices Hours) ใหนักศึกษาเขาพบ และจํานวนชัว่โมงในการใหคําปรึกษา 
แกนักศึกษาตอสัปดาห 
             3.3.2  จํานวนนกัศึกษาในความดูแล ในฐานะอาจารยที่ปรึกษา และการใหคําแนะนําแกนกัศึกษา 
             3.3.3  การดูแลใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม 
             3.3.4  ความรับผิดชอบในการทํางานบริการวชิาการ หรือการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หรือการบริหาร หรือ
งานอื่นๆ ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
             3.3.5  คุณภาพงานบริการทางวิชาการที่สอดคลองกบัวิชาชีพหรือสาขาวิชา  

    3.3.6  จาํนวนคร้ังที่ไดรับเชิญเปนวิทยากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 

100  

คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 3  =  
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1.4 ผลการประเมินคร้ังที่ 2   

คะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน   =    (คะแนนประเมินองคประกอบที่ 1 + คะแนนประเมินองคประกอบท่ี 2   + คะแนนประเมินองคประกอบที่ 3) x 100 

                                                                                                 300 

                                                           
............... %                                                  =      

ผลการประเมินอยูในระดับ 
  ดีเดน    ดี   ยอมรับได  ควรปรับปรุง    ตองปรับปรุง 

 
การพัฒนา (จุดท่ีตองปรับปรุง  คําแนะนํา) 

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

1.5   สรุปผลการประเมินท้ังป        =   (ผลการประเมินคร้ังท่ี 1 + ผลการประเมินคร้ังท่ี 2) x 100 
                                                                                                                      200 
                                                           

............... %                                                    =      

ผลการประเมินอยูในระดับ 
ดีเดน    ดี   ยอมรับได  ควรปรับปรุง    ตองปรับปรุง   

 
1.6  ผลการเสนอเล่ือนคาตอบแทน  

  5 %     4%      3 %   
  2%     ไมไดเล่ือนคาตอบแทน   งดเลื่อนคาตอบแทน เน่ืองจาก.................................. 

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

 หากผูขอรับการประเมินไมเห็นดวยกับการประเมิน  สามารถย่ืนหนังสือหรือขอมูลเก่ียวกับการประเมินถึงผูบังคับบัญชาได 
ภายใน  15  วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบผลการประเมิน 

 

      ลงช่ือ……………………..………………………. 
              ตําแหนงคณบดีคณะ....................…………………..………………… 
                   วันที่……….เดือน………………….พ.ศ……….… 
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สวนท่ี  2  การรับทราบผลการประเมินสําหรับผูรับการประเมิน 
      ไดรับทราบผลการประเมินแลว 
      ความคิดเห็นเก่ียวกับผลการประเมินท่ีไดรับแจง (ถามี) 
……………………………………..……………………………………………………………….…………………….………………
……………………………………..……………………………………………………………….…………………….……………… 
 
 

        ลงช่ือ………………….……..……….ผูรับการประเมิน 
                                                (..........................................................) 
       ตําแหนง…………….......................................... 
                                           วันที่……….เดือน………….พ.ศ…….… 
 
สวนท่ี  3  การบันทึกการแจงผลการประเมินสําหรับหนวยงานตนสังกัด     

 ไดแจงผลการประเมินและผูรับการประเมินไดลงนามรับทราบแลว 
 ไดแจงผลการประเมินเมื่อวันที่....................................................แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบ   

โดยมี  นาย/นาง/นางสาว................................................................................................เปนพยาน 
 

 
                                                                                             ลงช่ือ……………………….………….พยาน     
                                                                                               (...................................................................) 

                                                                                                           ตําแหนง................................................................... 
                                                                                                                  วันที่……….เดือน………….พ.ศ…….… 

 

 ไดแจงผลการประเมิน  โดยวิธีสงทางไปรษณียตอบรับเมื่อวันที่.......................................................................... 
ตามเอกสาร......................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................                
 

                                                                                                 
                                                                                             ลงช่ือ……………………….……………     
                                                                                               (...................................................................) 

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