
(สําเนา) 
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ของลูกจ้างประจํา พ.ศ.2554 

 
 
 

  อาศัยอํานาจตามข้อ  4   ของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธผิล
การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 
และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชมุครั้งท่ี 5/2554 เมื่อวันที ่ 
11 พฤษภาคม 2554     กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างประจํามหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ ดังนี้ 
 

  ข้อ 1  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่รอบการประเมินวนัที่ 1 มีนาคม 2554 ถึง 31 
สิงหาคม 2554  เป็นต้นไป 
 

  ข้อ 2  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กําหนดไว้แล้วใน
ประกาศนี้หรอืซึ่งขัดหรอืแย้งกับประกาศใหใ้ช้ประกาศนี้แทน 
 

  ข้อ 3  ในประกาศนี้ 
 

  “แบบขอ้ตกลงและประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับลูกจ้างประจํา (แบบ ปล.1)” 
หมายความว่า เป็นแบบประเมินผลการปฏบัิติงานประกอบด้วยข้อตกลงภาระงาน  การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและประเมินผลสมัฤทธ์ิของงานตามข้อตกลง   ข้อตกลงพฤติกรรมการปฏิบัตงิานและการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติงานแตล่ะรอบการประเมิน  
 

  “ลูกจ้างประจาํตําแหน่งบริหาร” หมายความว่า ลูกจ้างประจําที่มตีําแหนง่ตามสํานักงาน 
ก.พ. กําหนดและทําหน้าที่บรหิารโดยมีผูใ้ตบั้งคับบัญชา  
 

  “แบบสรุปผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจํา (แบบ สล.1)” หมายความว่า แบบใช้เพือ่สรปุผล
คะแนนการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานและคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัตงิาน บันทึกการแจ้งผลการประเมิน 
และบันทึกแผนพัฒนาการปฏิบัติงานรายบุคคล ใชส้ําหรบัเสนอเข้าคณะกรรมการกลัน่กรองผลการประเมิน
การปฏิบัติงานระดับคณะหรอืเทียบเท่า 
 

  “แบบสรุปผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจํา (แบบ สล.2)” หมายความว่า แบบใช้เพือ่สรปุผล
คะแนนการประเมินผลสมัฤทธ์ิของงานและคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัตงิาน บันทึกการแจ้งผลการประเมิน 
และบันทึกแผนพัฒนาการปฏิบัติงานภาพรวมของคณะหรอืเทียบเท่า ใชส้ําหรับเสนอเข้าคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานระดบัมหาวิทยาลัย 
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“พฤติกรรมการปฏิบัติงานลูกจ้างประจํา หมายความว่า สมรรถนะการปฏบัิติงานที่ 
มหาวิทยาลัยกําหนดประกอบด้วยสมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหารและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ 
  ข้อ 4  รอบการประเมิน 
  ให้ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ  
  รอบการประเมินครั้งที่ 1 คือ 1 กันยายน-28 กุมภาพันธ์    
  รอบการประเมินครั้งที่ 2 คือ 1 มีนาคม-31 สิงหาคม 
  ข้อ 5  แบบข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจําประกอบด้วย 
 

   (1)  แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับลูกจ้างประจํา 
                                  (แบบ ปล.1) 
   (2)  แบบสรุปประเมินผลการปฏิบัติงานเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน 
                                  การปฏิบัติงานระดับคณะหรืองานที่เทียบเท่า (แบบ สล.1) 

(3) แบบสรุปประเมินผลการปฏิบัติราชการเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ 
     ประเมินการปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัย (แบบ สล.2) 
 

  ข้อ 6  แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจํา ประกอบด้วย 
   (1)  แบบข้อตกลงภาระงาน การรายงานการผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง 
                                  และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานโดยกําหนดคะแนนร้อยละ 80 

(2) แบบข้อตกลงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และแบบประเมินพฤติกรรมการ 
     ปฏิบัติงาน โดยกําหนดคะแนนร้อยละ 20 
 

  ข้อ 7  องค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนค่าน้ําหนักในการประเมิน 
 

   การประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ง 2 องค์ประกอบได้แก่ผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
 

   ผลสัมฤทธ์ิของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน และคุณภาพของผลงาน 
 

    (1)  ด้านปริมาณผลงาน 
     -  ประเมินด้านปริมาณตามข้อตกลง ซึ่งการทํางานตามข้อตกลงนี้ 
                                                   ถือว่าเป็นมาตรฐานขั้นต่ํา 
     -  หากทํางานไม่ครบตามข้อตกลงต้องชี้แจงเหตุผล 
     -  ในส่วนงานท่ีทํานอกเหนือจากข้อตกลงให้เขียนเพิ่มเติม 
    (2)  เมื่อประเมินด้านปริมาณแล้ว ให้ทําการประเมินด้านคุณภาพของ 
                                            ผลงานตามข้อตกลง 
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                             พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้ ประเมินจากสมรรถนะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
โดยให้กําหนดสัดส่วนค่าน้ําหนักในการประเมินดังนี้ 
 

องค์ประกอบการประเมิน สัดส่วนค่านํ้าหนักในการประเมิน 

ผลสัมฤทธ์ิของงาน ร้อยละ 80 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 
 

  ข้อ 8  การกําหนดระดับผลการประเมินตามกลุ่มคะแนน 
 

   (1)  การคิดคะแนนผลการปฏิบัติงาน กําหนดให้คํานวณคะแนนทั้งในส่วนของการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานและการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยให้นําคะแนนที่ได้จากแต่ละส่วนมา
คํานวณผลคะแนนตามค่าน้ําหนักของแต่ละองค์ประกอบ ตามสัดส่วนที่กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้แล้วให้สรุป
คะแนนผลการปฏิบัติงานในภาพรวม ซึ่งคะแนนเต็มร้อยละ 100 
 

   (2)  การแบ่งระดับผลการประเมิน ให้แบ่งระดับผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ 
ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง ดังนี้ 
   คะแนนรวมร้อยละ      90-100    ระดับดีเด่น 
   คะแนนรวมร้อยละ      80-89    ระดับดีมาก 
   คะแนนรวมร้อยละ      70-79    ระดับดี  
   คะแนนรวมร้อยละ      60-69    ระดับพอใช้ 
   คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60    ต้องปรับปรุงและ 
                                   ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง 
  ข้อ 9 ระดับการประเมิน องคป์ระกอบคณะกรรมการ และหน้าที่ของคณะกรรมการประเมิน 
กําหนดให้มีการประเมินในลกัษณะคณะกรรมการมีจํานวน ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป การประเมินลูกจ้างประจําใน
กลุ่มหรอืหน่วยงานเดียวกันควรใช้คณะกรรมการประเมนิชุดเดียวกัน และมีการประเมิน 3 ระดับ 
 

  ระดับท่ี 1  การประเมินตัวบุคคล โดยคณะกรรมการของภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
ภาควิชาและตอ้งมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเปน็กรรมการ มหีน้าที่จัดทําประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน การ
กําหนดผูใ้ห้ขอ้มูล ให้ผู้ถูกประเมินทราบ การประเมินให้มกีารประชมุร่วมกัน รวมทั้งแสวงหาข้อมูลจากบุคคล
ท่ีเกี่ยวข้อง สรุปผลการประเมินเป็นรายบุคคลเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการปฏิบัติราชการระดับ
คณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าตาม แบบ สล.1    พร้อมท้ังลงลายมือชือ่ในแบบ ปล.1 สล.1 และแจ้งผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชือ่รับทราบในแบบประเมิน ปล.1 และแบบ สล.1 ก่อนนํา 
เสนอเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า 
 

  ระดับท่ี 2  คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานระดบัคณะหรอืหนว่ยงาน 
แต่งตั้งโดยคณบดีหรอืหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็น
ธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน    และให้ความเหน็เกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล
ตาม แบบ สล.1 
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คณะหรือหน่วยงานต้องส่งแบบสรุปความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน ความเป็นธรรมของ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน และความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมของคณะหรือ
หน่วยงานตามแบบ สล.2 เข้าคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัย  
 

  ระดับที่ 3  คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัย โดย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรม
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติงานภาพรวมของคณะหรือ
หน่วยงาน และกองการเจ้าหน้าท่ีดําเนินการเสนออธิการบดี 
 

  ข้อ 10  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน สําหรับลูกจ้างประจํา ไม่เกิน 8 สมรรถนะ 
แบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 
 

   (1)  ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก จํานวน 5 สมรรถนะ (Core Competency) 
สําหรับลูกจ้างประจําทุกประเภท 
   -  จริยธรรม 
   -  มุ่งเน้นผู้รับบริการ 
   -  การทํางานเป็นทีม 
   -  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
   -  แรงจูงใจสู่ความสําเร็จ 
 

   (2)  ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการบริหารจํานวน 5 สมรรถนะ 
                                  (Managerial Competency)  
   -  การวางแผนและการจัดการ 
   -  ทักษะในการแก้ปัญหา 
   -  วิเคราะห์งานและความคิดเชิงวิเคราะห์ 
   -  การมอบหมายงาน ติดตามงาน การสอนและแนะนํางาน 
   -  ภาวะผู้นํา 
 

   (3)  ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Functional Competency)   
                    -  ความรู้ความเข้าใจในงานที่รับผดิชอบ 
   -  ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบ 
   -  ความสามารถในการประสานงาน 
 
  สําหรับลูกจ้างประจําดํารงตําแหน่งบริหารและมีผู้ใต้บังคับบัญชาให้ประเมินสมรรถนะข้อ (1) 
จํานวน 5 สมรรถนะ และให้เลือกสมรรถนะในข้อ (2)และหรือ(3) จํานวน 3 สมรรถนะ 
 

  ลูกจ้างประจําที่ไม่ได้ดํารงตําแหน่งบริหาร ประเมินสมรรถนะข้อ (1) จํานวน 5 สมรรถนะ
และข้อ (3) จํานวน 3 สมรรถนะ    
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  ข้อ 11  ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

   เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศน้ี ในแต่ละรอบประเมินกําหนดให้ผู้ประเมิน 
ผู้รับการประเมิน และผู้เกี่ยวข้องดําเนินการตามขั้นตอนและช่วงเวลาดังนี้ 
 

ช่วงเวลา ขั้นตอนการดําเนินการ รอบที่ 1 รอบที่ 2 

 
1.  ต้นรอบ 
    การประเมนิ 

 
1.1  ผู้ประเมินประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน การกําหนดผูใ้ห้

ข้อมลู ให้ผู้ถูกประเมินทราบ 
1.2  ภาควิชาหรือหน่วยงานประกาศรายชือ่กรรมการประเมินให้ผู้รับ

ประเมินทราบ 
1.3  ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินทําข้อตกลงร่วมกัน 

-  ขอ้ตกลงการประเมินผลสมัฤทธิ์งานโดยกําหนดกิจกรรมตัวชี้วดั
หรือหลักฐานบ่งชี้ความสําเร็จของงาน ค่าเป้าหมายและน้ําหนักใน
การประเมินแต่ละกิจกรรมหรือโครงการ 
-  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้ระบุสมรรถนะที่
คาดหวังให้ครอบคลมุสมรรถนะทีใ่ช้ประเมนิแตล่ะระดับตาํแหน่ง 
-  ผู้รับประเมนิเสนอขอ้ตกลงให้ผู้ประเมินลงลายมือเห็นชอบและ
ผู้รับประเมินลงลายมือชื่อเกบ็ไว้เป็นหลักฐานในการประเมินเมื่อ
สิ้นรอบ (แบบ ปล.1) 
 

 
สิงหาคม 

 
กุมภาพันธ์ 

 
2.  ระหว่างรอบ 
    การประเมนิ 

 
2.1  ผู้รับการประเมินปฏิบัตงิานให้เกิดผลงานตามท่ีจดัทําข้อตกลง 
2.2  ผู้ประเมินให้คําปรึกษา แนะนํา และสอนงานแก้ผู้รับประเมิน 
2.3  ผู้ประเมินติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้รับประเมินเป็นระยะและ

พัฒนาผู้รับการประเมินให้มพีฤติกรรมการปฏิบัติงาน ที่เหมาะสม
เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายทีว่างไว้ 

2.4  หากมีกิจกรรม โครงการหรืองานที่มีความสําคัญหรอืเร่งด่วน ผู้
ประเมินและผูร้ับประเมินสามารถปรับปรุงข้อตกลงใหม่ได้ แต่
ตอ้งเพื่อประโยชน์ตอ่ทางราชการ 

 2.5  ผูรั้บการประเมินรายงานผลการปฏิบัติงานตามขอ้ตกลงตาม 
       แบบ ปล.1 ส่งใหผู้้ประเมินเพื่อดําเนินการต่อไป 
 
 
 
 
 

 
 
กันยายน 

 
 
มีนาคม 
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3.  ครบรอบ 
    การประเมนิ 

 
3.1  ผู้ประเมินดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูร้ับการ

ประเมินตามขอ้ตกลง(ระดับที่ 1)และลงรายละเอียดในแบบ ปล.1  
3.2  ผู้ประเมินสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคลลงในแบบ 

สล.1  
3.3  ผู้ประเมินลงลายมือชือ่ใน แบบ ปล.1 แบบ สล.1 และแจ้งให้ผู้รับ

การประเมินลงลายมือชือ่รับทราบในแบบปล.1 
      และแบบ สล.1  ก่อนส่งเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ

ประเมินการปฏิบัติราชการระดับคณะ (ระดับที่ 2) 
 
 
            กรณีผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชือ่รบัทราบผลการ

ประเมินให้พยานบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานเดียวกันลง
ลายมือชือ่เป็นพยาน ให้มีผลตั้งแต่วันที่พยานลงลายมือชือ่ และใช้
เป็นหลักฐานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมิน
ทราบแล้ว 

3.4  ผู้รับการประเมินหากมขี้อสงสัยหรอืตอ้งการคําชี้แจงผู้ประเมิน
ตอ้งให้เข้าพบและชีแ้จงใหผู้รั้บการประเมนิทราบข้อสงสยันั้นได้
ทันท ี

 
3.5  ผู้ประเมินเสนอแบบสรุปผลการประเมินตามแบบ สล.1 เข้า

คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานระดบัคณะ 
(ระดับที ่2) 

 
3.6  คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมนิการปฏิบัติงานระดับคณะ 

(ระดับที ่2) ประมวลความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน ความเป็นธรรม
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน ในแบบ สล.2 และคณะหรอืหน่วยงาน
ตอ้งส่งแบบ สล.2  เข้าคณะกลั่นกรองผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานระดบัมหาวิทยาลัย (ระดับที่ 3) เพื่อพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 

 
กุมภาพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีนาคม 
 

 
สิงหาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กันยายน 
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3.7 คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานระดับ

มหาวิทยาลัย (ระดับที่ 3) ให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานความเป็น
ธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานและให้ความเห็นเกี่ยวกับผล
การประเมินการปฏิบัติงาน และกองการเจ้าหน้าที่สรุปเสนอ
อธิการบดี 

 
 
  ข้อ 12  คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานระดับคณะ (ระดับที่ 2) 
พิจารณาเห็นชอบคะแนนประเมินการปฏิบัติงานแล้ว ให้คณะหรอืหน่วยงาน ประกาศเฉพาะรายชือ่
ลูกจ้างประจําที่ได้รับผลคะแนนการประเมนิอยู่ในระดับดเีด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน  
ก่อนนําเสนอให้อธิการบดีพิจารณาความดีความชอบ 
 

  ข้อ 13  การจดัเก็บผลการประเมินการปฏบัิติงานให้หน่วยงานต้นสังกัดเก็บสําเนาแบบ 
สรุปการประเมินผลการปฏบัิติงาน แบบ สล.1 ไวอ้ย่างน้อยสองรอบการประเมิน  สาํหรับแบบ ปล.1 และแบบ 
สล.1 ฉบับจริงให้ผู้รับการประเมินเก็บไว้เพื่อเป็นเอกสารอา้งอิง  
 

  ข้อ 14  แบบขอ้ตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบ ปล.1 และแบบสรุปการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบ สล.1 แบบ สล.2  และรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามท่ีกําหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 
 

  ข้อ 15  ในกรณีที่มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ใหอ้ธิการบดีเป็นผู้มี
อํานาจวินิจฉัยและใหถ้ือเป็นที่สุด 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่     6    มิถุนายน  พ.ศ. 2554 
 

                 (ลงชือ่)                    บุญสม     ศิริบํารุงสุข 
         (รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบํารุงสุข)  
                อธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 



                                                 แบบขอตกลงและแบบประเมนิผลการปฏิบัติงานเพือ่การพัฒนาบคุลากรและการเลือ่นขั้นคาจาง                                 แบบ ปล.1 

สําหรับ ลูกจางประจํา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

 

ตอนที่ 1    ประวัติสวนตวั  
 

1.1 ชื่อผูรบัการประเมิน …………………………………ดํารงตําแหนงผูบริหาร………………………………ภาควิชา..................................คณะ/หนวยงาน............................... 

        ปฏิบัติงานตั้งแต          [  ]    วันที่    1  กันยายน…     .....   ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ ….......               [  ]    วันที่  1  มีนาคม  ……...   ถึงวันที่  31  สิงหาคม  …........ 

1.2   ตําแหนง/กลุมงาน..................................................................………………………………………………  

 

ตอนที่ 2   ขอตกลงภาระงานตามมาตรฐาน และการรายงานผลการปฏบิัติงาน (ผูรับการประเมินกรอก)  
 

2.1 ภาระงานตามขอตกลง  (กรอกเมื่อเริ่มรอบการประเมินในแตละครั้ง) 2.2 การรายงานผลการปฎิบัติงานตามขอตกลง(กรอกเมื่อสิ้นสุดรอบ การประเมิน) 

ภาระงาน เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ ผลการปฏิบัติงาน เอกสารอางอิง/ขอมูลอางอิง 

1. ผลงานประจํา     ………% 

 

1.1 

1.2 

1.3 

                                                                  1. ผลงานประจํา   ………% 

 

1.1 

1.2 

1.3 

 

2.  ผลงานเชิงพัฒนา/งานพิเศษอื่น ๆ 

       ………..%  

 

2.1 

2.2 

2.3 

 2.  ผลงานเชิงพัฒนา/งานพิเศษอื่น ๆ  

     ………..%  

 

2.1 

2.2 

2.3 
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ขอรับรองวาขอความ 2.1 เปนความจริง 

 

ลงชื่อ……………………………………………ผูรับการประเมิน 

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

 

                    ลงชื่อ……..……………………………………..ผูประเมิน 

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

 

ขอรับรองวาขอความ 2.2 เปนความจริงและไดแนบ 

เอกสารเพื่อประกอบการประเมนิแลว 

                    ลงชื่อ……………………………………………ผูรับการประเมิน 

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

 

                  ลงชื่อ……..……………………………………..ผูประเมิน 

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

 

หมายเหต ุ   1. ภาระงานเปนขอตกลงตองสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและคณะ 

     2. ภาระงานเปนขอตกลงรวมกันระหวางผูรับการประเมินกับผูประเมินที่ใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

                  3. ตอนที่ 2 ใหผูรับการประเมินกรอกรายละเอียดในสวน 2.1 กอนเริ่มตนประเมิน และใหกรอกผลการปฏิบัติงานในสวนที่ 2.2 กอนสิ้นสุดรอบการประเมิน 

     4.  ใหคณะ/หนวยงานสามารถกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกําหนดไดตามความเหมาะสม 

                  5.  การกรอกรายละเอียดภาระงานใหกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรมฉบับนี้หรือทําเปนเอกสารเพิ่มเติม 

 

        ตอนที่  3  ขอมูลการปฏิบัตริาชการ 

 3.1  ขอมลูการพัฒนาตนเอง 

  3.1.1   การศึกษาตอตั้งแตวันที่…………………………………………………..ถึง…………………………………………………………… 

3.1.2  การเขารวมประชุมสัมมนา /ประชุมวิชาการ/เมื่อวันที่…………………………………………………………………………………….. 

              3.1.3  การทําวิจัยเรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3.1.4  การดูงานที่……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3.1.5  การทาํงานภายใตคําแนะนําและการกาํกบัดูแลเรื่อง………………………………………………………………………………………                

 3.1.6  การระดมสมองรวมกันเพื่อพัฒนาระบบการทํางานหัวขอ………………………………………………………………………………… 

3.1.3   อื่น ๆ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.2  การมีสวนรวมงานดานประกันคุณภาพ/5 ส…………………………………………………………………………………………………………….. 

3.3  ความตองการพัฒนาตนเอง……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.4  ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงาน…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

หมายเหต ุ    1.  ขอมูลการไดรับเลื่อนขั้นคาจางอยูในรายงานสรุปการเลื่อนขั้นคาจางยอนหลังของบุคลากรในคณะ/หนวยงาน ซึ่งแนบมาพรอมแบบประเมิน 

                                     2. ขอมูลการมาปฏิบัติงานอยูในรายงานสรุปวันมาปฏิบัติงานของบุคลากรคณะ/หนวยงานซึ่งแนบมาพรอมแบบประเมิน 
 

 

 

 

 

 

การรับรองของผูรับการประเมิน/ผูประเมิน 
 

 

 

                             ขอรับรองวาเปนความจริง                                                                                                            ขอรับรองวาขอความขางตนเปนจริง 

 

 

          (ลงชื่อ) ………………………………………..ผูรับการประเมิน                                                       (ลงชื่อ) ………………………………………..ผูประเมิน                                    
                   (………………………………………..)                                                   (…………………………………………) 

       วันที่ ....................................................                          วันที่ ..................................................... 
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ตอนที่ 4      แบบขอตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (20 คะแนน) 

สําหรับ   □   ผูปฏิบัติงาน   =  สมรรถนะของบุคคลในตําแหนง 

               □   ผูบริหาร   =  สมรรถนะคาดหวังของตําแหนง 

ชื่อ…………………………………………………………………………..ตําแหนง ……………………..………………………………………………………………..   

สังกัด…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

ความจําเปน ระดับสมรรถนะ 

คา

คาดหวัง สมรรถนะ ชองวาง สมรรถนะ (Competency) 

1 2 3 1 2 3 4 5 ตําแหนง บุคคล สมรรถนะ 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12) 

□ สมรรถนะหลัก (Core Competency)                       

1. มุงเนนผูรับบริการ                       

2. การทาํงานเปนทีม                       

3. ความคิดริเริ่มสรางสรรคและการพัฒนาตนเอง                       

4. จริยธรรม                       

5. แรงจูงใจสูความสําเรจ็                      
 

□  สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency)   □  สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน (Functional Competency) 

1.                       

2.            

3.            
 รวมคะแนน    
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สรุปคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติงานรอยละ      = ผลรวมคะแนนใน (11) X คาถวงน้ําหนัก(20คะแนน)        =   

    ผลรวมคาคาดหวังของตําแหนงใน (10)   
 

แผนพัฒนารายบุคคล 

ชองวาง

สมรรถนะ วิธีการพัฒนา ระยะเวลา 

        

         

        
 
     ลงชื่อ.......................................................ผูรับการประเมิน  ลงชื่อ............................................................ผูประเมิน   

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

            วันที่ …............................................                    วันที่ ..............................................................   
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ตอนที่  5    การประเมินผลสมัฤทธิ์ของงานตามขอตกลงในการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา  

                (80 คะแนน)   

        

    ปริมาณและคณุภาพของงาน (ผูประเมนิกรอกคะแนนไดตามชวงที่กําหนด) คะแนนคุณภาพ 

ภาระงานตามขอตกลง สัดสวนคะแนน ตองแกไข ปรับปรุง ดี ดีมาก ดีเดน ตามสัดสวนภาระงาน 

  รอยละ (นอยกวา60) (60-69) (70-79) (80-89) (90-100) (สัดสวนคะแนน x คะแนน 

                  ระดับคุณภาพงาน)/100 

1. ผลงานประจํา........ คะแนน               

        

        

        

        

2. ผลงานเชิงพฒันา/งานพิเศษ/อื่น ๆ ….. คะแนน               

        

        

        

รวม 100       

สรุปคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานรอยละ 80             

หมายเหตุ     ชวงคะแนนตามที่คณะ/หนวยงานกาํหนด        

        

 

ลงชื่อ...........................................................ผูรับการประเมิน                                                                                       ลงชื่อ.................................................................  ผูประเมิน  

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

    วันที่.......................................................                   วันที่........................................................... 



 

                                        แบบสรุปการประเมินผลการปฏบิัติราชการ                        (แบบ สล 1) 

สําหรับลูกจางประจํา                                       

 
สวนที่ 1  :  ขอมูลของผูรับการประเมิน 

  ช่ือผูรับประเมิน..................................................................................................................................... 
 

  ตําแหนงประเภท    ผูบริหาร  
   ผูปฏิบัติงาน 

 
  ตําแหนง........................................................................................................................................ 

      สังกัด............................................................................................................................................... 
 

  รอบการประเมิน   รอบที่ 1 1  กันยายน................... ถึง  28  กุมภาพันธ......................... 
     รอบที่ 2 1  มีนาคม.................... ถึง  31  สิงหาคม............................. 
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คําชี้แจง 

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้มีดวยกัน 2 หนา ประกอบดวย 
 สวนที่ 1  ขอมูลของผูรับการประเมิน เพื่อระบุรายละเอยีดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับตัวผูรับการประเมิน 

สวนที่ 2  สรุปผลการประเมิน ใชเพื่อกรอกคาคะแนนการประเมินในองคประกอบดานผลสัมฤทธิ์ของงาน 
องคประกอบดานพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ในแบบสรุปสวนที่ 2  

  -  สําหรับคะแนนองคประกอบดานผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหนํามาจากแบบประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิของงาน โดยใหแนบทายแบบสรุปฉบับนี้ 

  -  สําหรับคะแนนองคประกอบดานพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ใหนํามาจากแบบประเมิน
สมรรถนะ โดยใหแนบทายแบบสรุปฉบับนี้ 

สวนที่ 3  การรับทราบผลการประเมิน ผูรับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน 
 
 



 
สวนที่ 2 :  การสรุปผลการประเมิน 

องคประกอบการประเมิน คาน้ําหนัก คะแนนประเมิน  
องคประกอบที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ของงาน 80  
องคประกอบที่ 2  สมรรถนะการปฏิบัติงาน  20  
องคประกอบอื่น (ถามี)   

รวม 100%   
ระดับผลการประเมิน 

 ดีเดน     ดีมาก     ดี      พอใช     ตองปรับปรุง 
 

ความเห็นในการปฏิบัติงานของผูรับการประเมินในรอบ 6 เดือนที่ผานมา 
1. จุดเดน................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………….…………………………………………………………
2. สิ่งที่ควรจะพัฒนาตอไป...................................................................................................................................... 
………………………………………………………….…………………………………………………………
3. ความรู ความสามารถ และศักยภาพอื่น ๆ  ของผูรับการประเมินที่ควรจะนําไปใชประโยชนใหมากขึ้น 
………………………………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………  
สวนที่ 3 :  การรับทราบผลการประเมิน 

  ผูรับการประเมิน: 
       ไดรับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ      
             รายบุคคล 

ผูประเมิน 
  ไดแจงผลการประเมินและผูรับการประเมินไดลงนามรับทราบ 
  ไดแจงผลการประเมินเมื่อวันที่................................................. 

      แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบ 
      โดยมี........................................................................เปนพยาน 
 
 
 

(ลงช่ือ)..................................................ประธานกรรมการ   (ลงช่ือ)...................................................กรรมการ 

        (.................................................)                    (..................................................) 

(ลงช่ือ)................... ...............................กรรมการ                 (ลงช่ือ).....................................................กรรมการ 

        (...................................................)            (.......................................................) 

(ลงช่ือ)...........    ..................................กรรมการ                 (ลงช่ือ)......................................................กรรมการ 

        (.................................................)             (....................................................) 

ลงช่ือ :  .............................................. 
ตําแหนง :  ......................................... 
วันที่ :  ............................................... 

ลงช่ือ :  .............................................. 
ตําแหนง :  ......................................... 
วันที่......................................................... 

ลงช่ือ :  .........................................................พยาน 
ตําแหนง :  ................................................... 
วันที่ :  ......................................................... 



แบบ สล.2 
แบบสรุปรายงานคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
ของคณะ/หนวยงาน ................................................................................. 

 

สรุปรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของ  ลูกจางประจํา 
 

1. สรุปคะแนนการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 
 

ระดับการประเมิน (คะแนน) จํานวน (ราย) 
  ดีเดน                         (90 – 100 คะแนน)  
  ดีมาก                         (80 – 89 คะแนน)  
  ดี                               (70 – 79 คะแนน)  
  พอใช                        (60 – 69 คะแนน)  
  ตองปรับปรุง           (ต่ํากวา 60 คะแนน)  ไมไดเล่ือนคาจาง  

 
2. ใหความเห็นเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของคณะ/หนวยงาน ดานตอไปนี ้

2.1 ความโปรงใสของการประเมิน  ............................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………. 

2.2 ความเปนธรรมของการประเมิน .......................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 

2.3 มาตรฐานของการประเมิน .................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 

3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

4. คณะ/หนวยงาน มีขอรองเรียนจากการประเมินผลการปฏบิัติราชการหรือไม 
                   ไมมีขอรองเรียน 
                     

                             มีขอรองเรียน   จํานวน ................. คน 
 
 

5. อ่ืน ๆ ............................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 











ลํา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ดับ รายการประเมิน ตองปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเดน

1 ความรูและเขาใจในงานที่รับผิดชอบ  - มีความรูความเขาใจงาน  - มีความรูและประสบการณ  - ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบได  - มีความเขาใจในงานของ  - ถายทอด สอนแนะใหคํา

ความหมาย : มีความรูและความเขาใจ     ในหนาท่ีตามที่ไดรับ     สามารถปฏิบัติงานไดดวย     เปนอยางดี     ตนเองและงานอื่นๆท่ี    ปรึกษาในองคความรูและ

ในระบบหรือขั้นตอนการทํางาน รวมทั้ง     มอบหมายหรือมีแนวทาง     ตนเองโดยไมจําเปนตอง  - มีทักษะ ความชํานาญอยาง     เกี่ยวของ จนสามารถนํามา    ประสบการณท่ีมีใหกับบุคคล

สามารถประยุกตใชความรูและทักษะ     ชัดเจน    แตไมสามารถแกไข     ควบคุม     เพียงพอ สามารถปฏิบัติงานที     ประยุกตและพัฒนางานให    และหนวยงานตางๆท้ังภายใน

ตาง ๆ ในการปฏิบัติงานใหเกิดผล     ปญหาเฉพาะหนาหรือ  - ใชความรูแกไขปญหา     ซับซอน ยุงยากได     มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได    และภายนอกไดอยางดีเยี่ยม

สําเร็จได     งานประจําได      เฉพาะหนาหรือปญหา  - หม่ันแสวงหาความรูใหมมา  - กระตุนใหผูอื่นสนใจ 

    หนาท่ีงานประจําวันได     ปรับปรุงการทํางาน    ใฝเรียนรูในวิชาชีพ

 -  มีความเขาใจระบบหรือ  - พัฒนาตอยอดองคความรู

     ขั้นตอนการทํางานใหม ๆ     จนมีความเชี่ยวชาญใน

    วิชาชีพเปนที่ยอมรับ

2 ทักษะที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ   - มีความชํานาญในงานที่  - มีความชํานาญในงานที่  - มีความชํานาญในงานที่  - มีความชํานาญในงานที่  - มีความชํานาญในงานที่

ความหมาย : มีทักษะ ความชํานาญ     รับผิดชอบคอนขางนอย     รับผิดชอบพอสมควร     รับผิดชอบดี     รับผิดชอบดีมาก     รับผิดชอบดีเดน

ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในงานที่

รับผิดชอบ

  

3 ความสามารถในการประสานงาน :  -มีการประสานงานแตไมสามารถ -มีการประสานงานและสามารถ  -ประสานงานโดยใหขอมูล  -สามารถประสานงานจน  - มีการประสานงานและ

ความหมาย : การติดตอแลกเปลี่ยน  แกปญหาท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติ  แกปญหาท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติ     ขาวสารที่เปนขอเท็จจริงได   เกิดผลดีกับทุกฝายโดย     สามารถสรางสัมพันธภาพท่ีดี

ขอมูลขาวสารความคิดเห็นตาง ๆ   งานได   งานไดบาง    อยางถูกตอง ตรงประเด็นและ   ปรับเปลี่ยนวิธีการประสาน     ระหวางหนวยงานเสนอความ

ระหวางบุคคลหรือหนวยงานไดอยาง    เกิดผลดีกับทุกฝาย   งานไดอยางเหมาะสมกับ     คิดเห็นและแนวทางแกไข

ถูกตองและชัดเจนโดยวาจา ลายลักษณ-   ปฏิกิริยาของบุคคล/กลุม     ปญหาตาง ๆ ใหกับบุคคล/

อักษร รวมทั้งการแสดงออกดวยทาทาง   ตางๆ ไดเปนอยางดี     กลุมและเปนแบบอยางท่ีดี

ท่ีเหมาะสม ทําใหเกิดผลดีแกทุกฝาย

และบรรลุเปาหมายของงาน

ความสามารถเชิงสมรรถนะเฉพาะงาน (Functional Competency)

สําหรับขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ   และลูกจางประจํา

Funtional มติ คบม.3/54 ลว 11 มีค.54




