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ซกัซอ้มความเขา้ใจหลกัเกณฑ ์วิธีการปฏิบตัิฯ 
รอบประเมิน ปี 2565

โดย ...กองบริหารทรพัยากรบุคคล

1. ระบบประเมินผลฯ  TOR Online 
2.   การเลือนเงินเดือน พม. ณ 1 ต.ค. 65         
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ระบบประเมินผลฯ  TOR Online
         ปรบัเปลียนหลกัเกณฑแ์ละวิธีประเมินฯ 
                      ตงัแตร่อบประเมินปี 65

โดย ...กองบริหารทรพัยากรบุคคล
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3รอบการประเมินประจาํปี 64
           กิจกรรมทียงัดาํเนินการไม่เสร็จสิน
รอบประเมินปี 64   : ครบรอบประเมิน 31 พ.ค. 64 
แผนดาํเนินการปี 64 : วนัที 1 -21 มิ.ย. 64
      - ผูร้บัการประเมิน รายงานผลฯ
      - ระดบั 1 คณะกรรมการประเมินฯ ประเมินผลฯ
      - ระดบั 2 คณะกรรมการกลนักรองฯ ผลการประเมิน
คะแนนประเมินปี 64 : เลือนเงินเดือนวนัที 1 ต.ค. 64
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รอบการประเมินประจาํปี 65 (1 มิ.ย.64)

1. ภาระงานทีส่วนงานกาํหนดประเมินปีละ 1 ครงัพรอ้ม    
 ภาระงานอืน ๆ (แต่ประธานฯ เป็นผูป้ระเมินเช่นเดิม)
2. บุคลากรทุกคนจดัทาํในระบบออนไลน์(เดิมมีขอ้ยกเวน้)
3. ปรบัระบบ TOR Online และ Competency Online โดยให้
เขา้ช่องทางการใชร้ะบบเดียวกนั ซึงระบบเสร็จ ธ.ค.64 และ
จะอบรมระบบใหก้บัผูใ้ชง้าน

ปรบัเปลียนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
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ปรบัเปลียนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
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    4. ขอ้ดีของระบบ TOR Online ใหม่ 
        4.1สามารถทาํขอ้ตกลงและการรายงานผลคู่ขนานได ้(เดิมตอ้ง
ดาํเนินการแต่ละขนัตอนใหเ้สร็จสินก่อน)
        4.2ทาํขอ้ตกลงตามระยะเวลาทีกาํหนดและชว่งปรบัระบบไมเ่สร็จ
ใหจ้ดัทาํเฉพาะขอ้ตกลงเป็นเอกสาร (word/excle) ดูขอ้แนะนํา
        4.3 หลงัจากทาํขอ้ตกลงในระบบ TOR Online เสร็จสินสามารถ
รายงานผลการปฏิบติังานไดต้ลอดจนถึงวนัครบรอบประเมิน  
(1) ขา้ราชการ/ลจ.ประจาํ ครงัที 1=30 พ.ย.64 ครงัที 2=31 พ.ค.64 
(2) พม./พ.รายได ้=31 พ.ค.64

รอบการประเมินประจาํปี 65 (1 มิ.ย.64)

ปรบัเปลียนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
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        4.4 ผูร้บัการประเมินฯ มีเวลารายงานผลการปฏิบติังานเรือยๆ 
และสามารถรายงานไดต้ามความเป็นจริงมากทีสุด (เดิมตอ้งครบรอบ
ประเมินก่อนจึงจะรายงานผลฯ)
        4.5 เมือครบรอบประเมินคณะกรรมการประเมินผลฯ ระดบั
หน่วยงาน มีระยะเวลานานขึนในการประเมินฯ (3 สปัดาห)์ (เดิม ให ้
เวลา 3 สปัดาหแ์ต่ตอ้งแบ่งเวลาใหผู้ร้บัการประเมินรายงานผลฯ ดว้ย)
         

รอบการประเมินประจาํปี 65 (1 มิ.ย.64)
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ปรบัเปลียนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
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    5. ผลจากการปรบัระบบฯ ทาํใหต้อ้งปรบัปฏิทินประจาํปี
ในการประเมินปี 65 ใหม ่เวลาอาจไมส่อดคลอ้งกบัประกาศ
มหาวทิยาลยัฯ เฉพาะช่วงปรบัเปลียน
    6. ผลประเมินปี 65 นําไปเลือนเงินเดือน ณ 1 ต.ค. 65 
(ปรบัเกณฑเ์ลือนเงินเดือนใหม ่เฉพาะพนักงานมหาวทิยาลยั)

รอบการประเมินประจาํปี 65 (1 มิ.ย.64)

แบบทาํขอ้ตกลงและรายงานผลการปฏิบตังิาน
สาํหรบัรอบประเมินปี 2565 (ตงัแต ่1 มิ.ย.64 -31 พ.ค. 65)
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แบบฟอร์มประเมินเป็นเอกสาร (Word/Excle) 

แขวนในเวบ็กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

http://www.personnel.psu.ac.th/per5.html 

ขอ้แนะนาํ  

การทาํเฉพาะขอ้ตกลงควรใชไ้ฟน์ Excle ตอนที 1 และ 2

และ เกบ็ไฟน์ไว ้Copy เขา้ระบบ TOR Online ธ.ค.64
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ปฏิทินประเมินผลการปฏิบตัิงานรอบประเมิน
ประจาํปี 2564 (บุคลากรทุกประเภท)
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วนัเดือนปี กิจกรรมในระบบออนไลน์ ผูด้าํเนินการ
1-21 มิ.ย. 64 1. รายงานผลการปฏิบติังานประจาํปี 2564        ผูร้บัการประเมิน

2.  ประเมินผลการปฏิบติังาน คณะกรรมการประเมินผลฯ (ระดบั 1)

3. กลนักรองการประเมินผลการปฏิบติังาน คณะกรรมการกลนักรองผลการ
ประเมินฯ (ระดบั 2)

ปฏิทินประเมินผลการปฏิบตัิงานรอบประเมิน
ประจาํปี 2565 (ขา้ราชการ/ลจ.ประจาํ)
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ครงั 1 (1 มิ.ย.64-30 พ.ย.64)ครงัที 2 (1 ธ.ค. 64- 31 พ.ค.65)
ลํา
ดบั

วนัเดือนปี กิจกรรมในระบบออนไลน์ ผูด้าํเนินกิจกรรม

1 1-21 ม.ิย. 64 ทาํขอ้ตกลงภาระงานเป็นเอกสาร (word/excel)  ผูร้บัการประเมินฯ

2 6-12 ธ.ค. 64 Admin กลางและส่วนงานเตรียมขอ้มูลฯ    ผูดู้แลระบบฯ

3 13-31 ธ.ค. 64 นําขอ้ตกลงฯ กรอกใน TOR Online ครงัที 1/65 ผูร้บัประเมิน

4 1-23 ม.ค. 65 รายงานผลการปฏิบติังาน ครงัที 1/65 ผูร้บัประเมิน

5 24 ม.ค.-13 ก.พ. 65 ประเมินผลการปฏิบติังาน ครงัที 1/65

กลนักรองผลการประเมิน ครงัที 1/65

ทาํขอ้ตกลงฯ TOR Online ครงัที 2/65

คณะกรรมการประเมินผลฯ(ระดบั 1)

คณะกรรมการกลนักรองผลฯ (ระดบั 2)

ผูร้บัการประเมิน

6 24 ม.ค.-31 พ.ค.65 รายงานผลการปฏิบติังาน ครงัที 2/65
ไดจ้นถึงวนัครบรอบประเมิน

ผูร้บัการประเมิน

7 1-21 ม.ิย. 65 ประเมินผลการปฏิบติังาน ครงัที 2/65

กลนักรองผลการประเมิน ครงัที 2/65

คณะกรรมการประเมินผลฯ(ระดบั 1)

คณะกรรมการกลนักรองผลฯ (ระดบั 2)
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ปฏิทินประเมินผลการปฏิบตัิงานรอบประเมินประจาํปี 2565 
(พนกังานมหาวิทยาลยั/พนกังานเงินรายได)้

ประจาํปี 2565 (พนกังานมหาวิทยาลยั/พนกังานเงินรายได)้

11

(1 มิ.ย.64 - 31 พ.ค.65)
ลํา
ดบั

วนัเดือนปี กิจกรรมในระบบออนไลน์ ผูด้าํเนินกิจกรรม

1 1-21 ม.ิย. 64 ทาํขอ้ตกลงภาระงานเป็นเอกสาร (word/excel)  ผูร้บัการประเมินฯ

2 6-12 ธ.ค. 64 Admin กลางและส่วนงานเตรียมขอ้มูลฯ ผูดู้แลระบบฯ

3 13-31 ธ.ค. 64 นําขอ้ตกลงฯ กรอกใน TOR Online ผูร้บัประเมิน

4 1 ม.ค.-31 พ.ค. 65 รายงานผลฯ ไดจ้นถึงวนัครบรอบประเมิน ผูร้บัประเมิน

5 24 ม.ค.-13 ก.พ. 65 ติดตามผลการปฏิบติังานครึงรอบประเมิน ผูบ้งัคบับญัชาชนัตน้

6 1-21 ม.ิย. 65 ประเมินผลการปฏิบติังาน

กลนักรองผลการประเมิน

คณะกรรมการประเมินผลฯ(ระดบั 1)

คณะกรรมการกลนักรองผลฯ (ระดบั 2)
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ประเมินพฤติกรรมการปฏิบติังาน Competency

เริมใช ้รอบประเมินปี 2564

- บุคลากรทุกตาํแหน่งประเมิน 9 รายการและค่าคาดหวงั ระดบั 3

- ทาํไดต้ามค่าคาดหวงัจะไดค้ะแนน 15 คะแนนเตม็ 20  (75%)

- กาํหนดสดัส่วนประธานและกรรมการประเมิน 

***ดงันนั ผลจากหลกัเกณฑแ์ละสูตรการคาํนวณใหม่ อาจส่งผลให้

ได้รับคะแนนประเมินฯ ลดลง
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สมรรถนะ (Competency) (1) คาํนิยาม/พฤติกรรมชีวดั

P : Professionalism (ความเป็นมืออาชีพ)

1. ความรับผดิชอบ 

(Accountability)

รับผดิชอบงานและเชือถือได้ว่าภารกจิทีได้รับมอบหมายจะสําเร็จอย่างดี

2. ความซือสัตย์ (Integrity) มีความซือสัตย์  ยดึมนัในหลกัการทีถูกต้องอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

3. ความกระตือรือร้น พร้อม

ปรับเปลยีน (Agility)

มีความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้สิงใหม่ ๆ พร้อมปรับการทํางาน

ตามภารกจิทีเปลยีนไป

4. ความคดิสร้างสรรค์ในการ

พฒันางาน (Innovation)

มคีวามคดิสร้างสรรค์ พฒันาการทํางานให้มีคุณค่ามปีระโยชน์

5. การบริหารจัดการ 

(Management)

มกีลยุทธ์และแผนงานทดีี

สมรรถนะของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์
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สมรรถนะ (Competency) คาํนิยาม/พฤตกิรรมชีวดั

S : Social responsibility (ความรับผดิชอบต่อสังคม)

6. การมุ่งเน้นผู้รับบริการ 

(Customer Oriented)

ใหบ้ริการโดยคาํนึงถึงประโยชน์และความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการและผูร่้วมงาน  

7. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

(Value Resource Utilization)

ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ                      

8. การมจีติอาสา 

(Volunteering Spirit)

มีจิตอาสา ทาํงานเพือประโยชน์ส่วนรวม “ประโยชน์ของ

เพือนมนุษยเ์ป็นกิจทีหนึง”

U : Unity (รู้รักสามคัค)ี

9. การทาํงานเป็นทมี 

(Teamwork)

ใหค้วามร่วมมือ รับฟังความคิดเห็น มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนั

เพือความสาํเร็จของหน่วยงาน

สมรรถนะของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์
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       ระดับและคะแนนการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน          

(Competency) 
    ผลประเมิน ระดบั คะแนนร้อยละ    หมายเหตุ

โดดเด่น 5 100 1.ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เต็ม 20 

คะแนน

2.ทุกคนประเมินสมรรถนะ 9 รายการ แต่ละ

รายการมี 5 ระดบั เต็ม 100 คะแนน (9 

รายการ*100 = 900 คะแนน)

3. ค่าคาดหวงัระดบั 3 ทุกตําแหน่งและทุก

รายการ

      “ทําได้ตามคาดหวงั = 75 %”

สูงกว่าความคาดหวงั 4 90

ได้ตามคาดหวงั 3 75

น้อยกว่าความคาดหวงั 2 50

ต้องปรับปรุง 1 25

9
9

20
100

9

9
20
100

คะแนน Competency = ∑ คะแนน Competency ข้อที i

กองบริหารทรพัยากรบุคคล

http://www.personnel.psu.ac.th/

personnel@group.psu.ac.th

@HRPSU

กองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

074282059
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