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คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  

 

1. บทน า  
   ด้วยสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 821 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติ
การปรับโครงสร้างเงินเดือนใหม่พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับระบบการ
ประเมินผลและการให้ความดีความชอบ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าเกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนประจ าปี
ส าหรับพนั กงานมหาวิทยาลั ย  ทั้ งนี้ เ พ่ื อส่ งเสริม ให้ บุ คลากรสมรรถนะสู ง (High Performance)                      
ได้รับค่าตอบแทนสูงตามความสามารถ ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 และที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 
2562 แล้ว  

ในการนี้ทางคณะฯ ได้จัดท าประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การปรับขึ้น
เงินเดือนประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และ สายปฏิบัติการ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ปรับขึ้นเงินเดือนประจ าปี และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทางมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้รับมติเห็นชอบจาก                
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ ฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 
เรียบร้อยแล้ว ทางหน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดท าคู่มือการท าแบบประเมินดังกล่าวเพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติต่อไป  

2.  กฎระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติ และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

2.1 เกณฑ์ภาระงานของคณาจารย์ประจ า 
2.1.1 ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ภาระงานของคณาจารย์ประจ าปี                
        พ.ศ. 2561 (เอกสารแนบท้าย 1) หรือดาวน์โหลดได้ที่  

                             http://www.dent.chula.ac.th/upload/download/333/file_1_5200.pdf 
2.1.2 ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์และ 
        วิธีการค านวณภาระงานของคณาจารย์ประจ าในสังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ 

                             พ.ศ. 2562 (เอกสารแนบท้าย 2) หรือดาวน์โหลดได้ที่  
                             http://www.dent.chula.ac.th/hr/download.php 
 

2.1.3  ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
         ด้านผลผลิตสว่นบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  
         (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) (เอกสารแนบท้าย 3) หรือดาวน์โหลดได้ที่     
         http://www.dent.chula.ac.th/hr/download.php 
2.1.4 บันทึกข้อความหน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์  
        เรื่อง การปฏิบัติงานส่วนกลางของบุคลากรสายวิชาการ ที่ บท. 90/2562 
        ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 (เอกสารแนบท้าย 4) หรือดาวน์โหลดได้ที่     
        http://www.dent.chula.ac.th/hr/download.php 

 2.2 เกณฑ์การประเมิน 
  2.2.1 ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักกเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ 
                             ปฏิบตัิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 (เอกสารแนบท้าย 5) 

        หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://www.dent.chula.ac.th/hr/download.php 
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2.3 เกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือน 

2.3.1 ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนประจ าปีส าหรับ 
        พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 (เอกสารแนบท้าย 6) หรือดาวน์โหลดได้ที่ 
        http://www.dent.chula.ac.th/upload/download/336/file_1_4908.pdf   
2.3.2 ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนประจ าปีของ   
        พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) พ.ศ. 2562 (เอกสารแนบท้าย 7)  
        หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://www.dent.chula.ac.th/hr/download.php 

 

          2.4 แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
2.4.1 แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
        แบบที ่2 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี (ชุดที่ 1 และชุดที่ 2)          
        (เอกสารแนบท้าย 8) หรือดาวน์โหลดได้ที่   
        http://www.dent.chula.ac.th/hr/download.php 
2.4.2 แบบฟอร์มการประเมินข้อตกลงตัวชี้วัด KPI ส าหรับการประเมินฯ 

(เอกสารแนบท้าย 9) หรือดาวน์โหลดได้ที่ 
http://www.dent.chula.ac.th/hr/download.php 

3. รอบการประเมิน  
 ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการปีละสองครั้ง ดังนี้ 

3.1  ประเมินผลครั้งที่ 1 เดือนมกราคม (ผลงานในช่วงเดือน สิงหาคม - ธันวาคม)   
3.2  ประเมินผลครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม (ผลงานในช่วงเดือน มกราคม - กรกฎาคม) 

 

4. คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินของภาควิชาฯ หรือหน่วยงาน 
 

ตามประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนประจ าปีของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ก าหนดให้ภาควิชาฯ และหน่วยงาน ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมิน
ภายในฯ โดยสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าวได้ตามจ านวนที่ภาควิชาฯ หรือ ส่วนงานเห็นสมควร  

โดยก าหนดให้มีภาระหน้าที่ในการ ตรวจสอบความถูกต้องผลคะแนนประเมิน เพ่ือกลั่นกรองผลการ
ประเมินของบุคลากรให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ 
 

 

5. องค์ประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีเพื่อปรับขึ้นเงินเดือน 
ด้วยมหาวิทยาลัยได้มีการปรับภาระงานของคณาจารย์ประจ าให้มีความยืดหยุ่นเพ่ือการจัดสรรภาระ

งานให้กับคณาจารย์ประจ า โดยให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติหน้าที่ ที่สอดคล้องกับความถนัดภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์และความจ าเป็นของส่วนงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการปรับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน               
ที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) มากกว่าการเน้นกระบวนการท างานหรือ
ขัน้ตอนการท างาน โดยการประเมินฯ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

(ส่วนที่ 1) ภาระงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล  
(ส่วนที่ 2) ผลผลิตของส่วนงาน (KPI) 
(ส่วนที่ 3) ผลผลิตอาจารย์/นักวิจัย รายบุคคล 

ซึ่งก าหนดให้ ภาควิชาฯ หน่วยงานฯ ที่ท าการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) โดยรวม    
ผลคะแนนทั้ง 3 ส่วน ในอัตราส่วน 100 : 100 : 100 ดังต่อไปนี้ 
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5.1  (ส่วนที่ 1) ภาระงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคลใช้แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย 
      สายวิชาการ (พม.37-2 สายวิชาการ) แบบที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
      (ชุดที่ 1) การประเมินภาระงานและคุณลักษณะสวนบุคคล (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
      โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

หนา้ที่ 1 ข้อมูลส าคัญของผู้รับการประเมิน และค าชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน  
หน้าที่ 2 การประเมินส่วนที่ 1.1 ภาระงาน (ปริมาณงานและคุณภาพงาน) เป็นสัดส่วน 
           ร้อยละ 70   
หนา้ที่ 3 การประเมินส่วนที่ 1.2 คุณลักษณะส่วนบุคคลเป็นสัดส่วนร้อยละ 30   
หนา้ที่ 4 สรุปผลการประเมิน ความเห็น และให้คณะกรรมการประเมินผลผู้บังคับ 
           บัญชาชั้นต้น และผู้รับการประเมินลงนาม  

 

5.2  (ส่วนที่ 2) ผลผลิตของส่วนงาน (KPI) โดยผลคะแนนที่ได้แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
(ส่วนที่ 1) KPI ของคณะฯ เป็นสัดส่วนร้อยละ 30 โดยคิดจาก KPI  
             ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในข้อตกลงภาระงาน โดยหากท าได้ตาม 

                        เป้าก าหนด 
(ส่วนที่ 2) ภาระงานงานส่วนกลาง เป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ให้คะแนนประเมนิ 
             โดยคณบดีรองคณบดี และประธานฯ ในงานที่เก่ียวข้อง โดย 

                        พิจารณาจากเอกสารค าสั่งแต่งตั้งเป็นส าคัญ 
 

5.3  (ส่วนที่ 3) ผลผลิตอาจารย์/นักวิจัย รายบุคคล   
 

      ใช้แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (พม.37-2 สายวิชาการ)   
      แบบที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี (ชุดที่ 2) การประเมินผลผลิต  
      ส่วนบุคคล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ตามเกณฑ์ที่ประกาศไปแล้ว และให้คิดเป็น  
      สัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีองค์ประกอบดังนี้  
 

หนา้ที่ 1 ข้อมูลส าคัญของผู้รับการประเมิน และค าชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน   
           และการประเมินชุดที่ 2 ผลผลิตส่วนบุคคล   

           หนา้ที่ 2 สรุปผลการประเมิน ความเห็น และให้คณะกรรมการประเมินผลผู้บังคับ  
                      บัญชาชั้นต้น และผู้รับการประเมินลงนาม  



6. ขั้นตอนการประเมิน   
  ก าหนดให้พนักงานมหาวิยาลัย (สายวิชาการ) จัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี                   
จ านวน 2 ชุด เพ่ือเป็นการพิจารณา ผลงานตามรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (ช่วงเดือน สิงหาคม - ธันวาคม)  
และ ประเมินผลครั้งที ่2 (ช่วงเดือน มกราคม - กรกฎาคม) โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอนในแต่ละส่วน ดังนี้ 

6.1 การประเมิน (ส่วนที่ 1) ภาระงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (สัดส่วน 100 คะแนน)  
      6.1.1 การจัดเตรียมแบบฟอร์ม และท าการประเมิน ส่วนที่ 1.1 ภาระงาน   
              (ปริมาณงานและคุณภาพงาน) เป็นสัดส่วนร้อยละ 70    

   6.1.1.1 ผู้รับการประเมินเข้าเว็บไซต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  
             เข้า หน่วยบริหารทรพัยากรบุคคล  เอกสารดาวน์โหลด 

 1. แบบฟอร์มพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) A 
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2561 
ที ่http://www.dent.chula.ac.th/hr/download.php   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
6.1.1.2 “หน้าที่ 1” กรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้สมบูรณ์ 
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6.1.1.3 “หน้า 2” (การประเมิน ส่วนที่ 1.1 ภาระงาน) กรอกข้อมูล  
ในหัวข้อ “ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย” “จ านวนภาระงาน” และให้ระบุ 
ระดับ การประเมินตนเอง  

 

6.2.1 แบบฟอร์มการประเมิน ส่วนที่ 1.2 ภาระงาน (คุณลักษณะส่วนบุคคล)   
                  เป็นสัดส่วนร้อยละ 30   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

6.2.1.1“หน้า 3” (การประเมิน ส่วนที่ 1.2 คุณลักษณะส่วนบุคคล) ให้ระบุ 
ระดับ การประเมินตนเอง  

 
6.2.1.2 “หน้า 4” (สรุปผลการประเมิน) กรอกข้อมูล รายชื่อ “ผู้บังคับบัญชา
ขั้นต้น” “ผู้รับการประเมิน” โดยยังไม่ต้องลงนาม ในขั้นตอนนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



6.2 การประเมิน (ส่วนที่ 2) ผลผลิตของส่วนงาน และภาระงานงานส่วนกลาง  
     (สัดส่วน 100 คะแนน)  
  6.2.1 การจัดเตรียมแบบฟอร์ม และท าการประเมิน ส่วนที่ 2.1 (ผลผลิตของส่วนงาน  
                   KPI ของคณะฯ) ร้อยละ 30 

6.2.1.1 ผู้รับการประเมินเข้าเว็บไซต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  
             เข้า หน่วยบริหารทรพัยากรบุคคล  เอกสารดาวน์โหลด 

 1. แบบฟอร์มพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) A 
 ผลผลิตของส่วนงาน KPI ของคณะฯ 
ที่ http://www.dent.chula.ac.th/hr/download.php   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.2.1.2  เมื่อท่านดาวน์โหลดไฟล์เรียบร้อยแล้วโปรดกรอกข้อมูลการประเมิน   
           ตนเองตามท่ีผู้บังคบับัญชามอบหมายในผลผลิตของส่วนงาน (KPI)  
           และให้ประเมินตนเองให้ครบถ้วน ทั้งนี้ การประเมินฯ ในส่วนดังกล่าว 
           เป็นการพิจารณาข้อมูลจากหลักฐานการ “มี” หรือ “ไม่มี” ตามผลผลิต 
           ตัวชี้วัดเท่านั้น  

ตัวอย่าง หากผู้บังคับบัญชามอบหมาย KPI ให้ท่านจ านวน 5 ข้อ 
และ ตัวท่านสามารถปฏิบัติได้โดยมีผลผลิตตาม KPI ได้ครบจ านวนทั้ง 5 
ข้อ ก็ก าหนดให้ท่านได้ผลคะแนนประเมินในส่วนนี้ 30 คะแนนเต็ม แต่
หากไม่ครบ ก็ให้ลดผลคะแนนตามสัดส่วนของจ านวน KPI ตามที่ได้รับ
มอบ 

 

6.2.1.3  ส่งแบบประเมินที่สมบูรณ์ให้หัวหน้าภาควิชาฯ หน่วยงาน ท าการ 
           ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพ่ือท าการรวบรวม แบบประเมินของ 
           ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินฯ  
           ภายในต่อไป 
 
 
 
 
 

http://www.dent.chula.ac.th/hr/download.php


 
6.2.2 การจัดเตรียมแบบฟอร์ม และท าการประเมิน ส่วนที่ 2.2 (ภาระงานงานส่วนกลาง)  
       ร้อยละ 70 
 

6.2.2.1 คณาจารย์รวบรวมค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ หรือหลักฐานที่ตนเอง
ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติงานส่วนกลาง จากท่านคณบดี รองคณบดี 
และประธานฯ  

6.2.2.2 คณาจารย์จัดท าสรุปค าสั่งแต่งตั้งฯ ของตนเองและส่งมอบให้ ธุรการ
ภาควิชาฯ รวบรวม และจัดท ารายงานการปฏิบัติงานส่วนกลางของของ
คณาจารย์ในภาควิชาฯ เสนอท่านคณบดีเพ่ือโปรดพิจารณาผลการ
ประเมิน 

6.2.2.3 ภาควิชาฯ  เสนอรายงานการปฏิบัติงานส่วนกลางของคณาจารย์                  
ในภาควิชาฯ มายังส านักคณบดี  
 

6.2.2.4 ท่านคณบดี รองคณบดี และประธานฯ ในงานที่ เกี่ยวข้องพิจารณา                
เพ่ือให้ผลคะแนนการประเมินภาระงานส่วนกลางและส่งผลคะแนน
กลับไปยังภาควิชาฯ เพ่ือจัดท าสรุปต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3 การประเมิน (ส่วนที่ 3) ผลผลิตอาจารย์/นักวิจัยรายบุคคล (สัดส่วน 100 คะแนน)  
6.3.1 การจัดเตรียมแบบฟอร์ม และท าการประเมินแบบที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
        ประจ าปี (ชุดที่ 2) (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ตามเกณฑ์ ประกาศ คณะทันต

แพทยศาสตร์เรื่อง เกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผลผลิตส่วนบุคคล 
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

6.3.1.1 ผู้รับการประเมินเข้าเว็บ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ   
          หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล  เอกสารดาวน์โหลด   
          1.แบบฟอร์มพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) A   

การประเมิน (ส่วนที่ 2) ผลผลิตของส่วนงาน (KPI)  
                    หรือดาวน์โหลดได้ที่http://www.dent.chula.ac.th/hr/download.php  
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

6.3.1.2 “หน้า 1” (การประเมินชุดที ่2 ผลผลิตส่วนบุคคล) กรอกข้อมูล 
          “ข้อมูลส่วนบุคคล” “รายละเอียดผลผลิต” และ “ค่าคะแนนตามเกณฑ์ 
           ประกาศส่วนงาน (จากคณะกรรมการประเมิน) ” ให้สมบูรณ์ และ 
           ครบถ้วนที่สุด พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน เพ่ือประกอบการให้ 
           ค่าคะแนน  
 

6.3.1.3 “หน้า 2” (การประเมินชุดที ่2  สรุปผลการประเมิน) กรอกข้อมูล รายชื่อ  
          “ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น” “ผู้รับการประเมิน” โดยยังไม่ต้องลงนาม  
            ในขั้นตอนนี้ 
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6.4. หัวหน้าภาควิชาฯ หน่วยงาน ด าเนินการประเมิน ดังนี้ 
6.4.1 หัวหน้าหน่วยงาน รวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี และผลคะแนนการ

ประเมินตนเอง ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เพ่ือด าเนินการตรวจสอบ และประเมินดังนี้ 
6.4.1.1 ตรวจสอบการ ค านวณภาระงาน 
6.4.1.2 ตรวจสอบการ ค านวณโดยปรับเพิ่ม/ลด ตามประกาศฯ 
6.4.1.3 ประเมิน ส่วนที่ 1.2 ภาระงาน (คุณลักษณะส่วนบุคคล) 
6.4.1.4 ตรวจสอบการ การประเมินผลผลิตของส่วนงาน KPI 

6.4.2 หัวหน้าหน่วยงาน แจ้งผลการประเมินฯ ให้ผู้รับการประเมินรับทราบ พร้อมทั้งแจ้งความ
คิดเห็นของผู้บังคับบัญชาพร้อมให้ผู้รับการประเมินลงนามในแบบประเมิน จ านวน 2 ชุด 

6.4.2.1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ครั้งที่ 1 พิจารณาผลงาน 
          (ช่วงเดือน สิงหาคม - ธันวาคม)  
6.4.2.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ครั้งที่ 2 พิจารณาผลงาน 
          (ช่วงเดือน มกราคม - กรกฎาคม) 

6.4.3 น าผลคะแนนประเมิน ทั้ง 3 ส่วน จากการประเมินทั้ง 2 ครั้ง เสนอคณะกรรมการฯ ภายใน
หน่วยงาน เพ่ือกลั่นกรองผลการประเมิน  

6.4.4 หัวหน้าหน่วยงาน สรุปผลคะแนนการประเมินฯ โดยจัดท าตารางแยกผลคะแนนครั้งที่ 1  
ผลคะแนนครั้งที่ 2 และผลคะแนนเฉลี่ยทั้งปี   

6.4.5 หัวหน้าหน่วยงาน จัดท า (ร่าง) สรุปผลการเสนอจัดล าดับคะแนน Percentile Rank (PR) 
ตามท่ีเห็นสมควรโดยแบ่งอย่างน้อย 4 ระดับ 

6.4.6 หัวหน้าหน่วยงาน ส่งเอกสาร และ ไฟล์ Excel ดังนี้มายัง หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล 
6.4.6.1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ผลคะแนนครั้งที่ 2  
          ให้ส่งเอกสารตัวจริงที่มีการลงนามสมบูรณ์ของผู้บังคับบัญชาขั้นต้น  
          และผู้รับการประเมิน 
6.4.6.2 เอกสารสรุปผลคะแนนประเมิน ครั้งที่ 1 ผลคะแนนครั้งที่ 2 และผล 
          คะแนนเฉลี่ยทั้งปี พร้อมลงนามก ากับในแบบสรุปฯ 
6.4.6.3 เอกสาร และ ไฟล์เอกสาร Excel สรุปผลการเสนอจัดล าดับคะแนน  
          Percentile Rank (PR) โดยให้ลงนามก ากับในเอกสาร และ ไฟล์ Excel 
 ให้ส่งมาที่ email Hrdentcu@gmail.com  

 

7. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประเมิน  
 

7.1 ก าหนดให้การปรับขึ้นเงินเดือนของบุคลากรแบบ Percentile Rank (PR) โดยแบ่งอย่างน้อย 4 ระดับ  
7.2 ก าหนดกลุ่มผู้รับการประเมินให้ไดจ้ านวนมากที่สุด โดยใน 1 กลุ่มการประเมินนั้นต้องมบีุคลากร  
      ไม่น้อยกว่า 4 คน เพ่ือส าหรับการก าหนด Percentile Rank (PR) ให้มีความถูกต้อง  

 

8. บทลงโทษในการประเมิน  
 

8.1 ก าหนดบทลงโทษในการประเมิน (ส่วนที่ 1) ภาระงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล ส าหรับผู้ไม่ปฏิบัติ    
     ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามเกณฑ์ ดังนี้   

mailto:Hrdentcu@gmail.com


8.1.1 ผู้รับการประเมิน / ผู้บังคับบัญชาที่ท าการประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ผลคะแนนใน 
ระดับ 1, 2, 4 หรือ 5 โดยไม่ระบุเหตุผลและ/หรือหลักฐาน สิ่งที่บุคลากรท าได้ดี
หรือไม่ดี   

8.1.2 ผู้บังคับบัญชาลงนามโดยไม่ตรวจสอบ ว่าผู้รับการประเมินได้ให้คะแนนถูกต้องและมี 
เหตุผลและหรือหลักฐานประกอบ  

8.1.3 ในกรณีข้อ 8.1.1 หรือ 8.1.2 มีบทลงโทษให้ปรับผลคะแนนของ ผู้รับการประเมิน/ 
ผู้บังคับบัญชา ที่กระท าผิด โดยลดระดับคะแนนเท่ากับระดับ 3 ทั้งหมด และมีผลต่อ 
การพิจารณาการก าหนดร้อยละการปรับเงินเดือน 

8.1.4 ในกรณีข้อ 8.1.1 คณะกรรมการประเมินอาจขอตรวจสอบหลักฐานประกอบได้  
  

8.2   พิจารณาปรับลดหรือเพ่ิมผลคะแนน แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานภาระงานเกินหรือขาดตามประกาศ ดังนี้  
 

8.2.1 จ านวนภาระงานทั้ง 6 ด้าน ตามหลักเกณฑ์ในประกาศหากปฏิบัติไม่ครบทั้ง 6 ด้าน  
ก าหนดให้หักผลคะแนนด้านละ 3 เปอร์เซ็นต์ ของผลคะแนนรวม  

8.2.2 ภาระงานสอนหากไม่ครบ 9 ภาระงาน เป็นสอนตรงไม่ครบ 6 ภาระงาน ก าหนดให้ 
ปรับลดผลคะแนนลงอย่างละ 1 เปอร์เซ็นต ์ของผลคะแนนรวมต่อ 1 ภาระงาน 

8.2.3 งานวิจัยและวิชาการหากไม่ครบ 3.5 ภาระงาน ก าหนดให้ปรับลดผลคะแนนลงอย่าง
ละ 1 เปอร์เซ็นต์ ของผลคะแนนรวม ต่อ 1 ภาระงาน 

8.2.4 หากมีภาระงานรวมเกินกว่าภาระงานขั้นต่ า และทุกภาระงานได้คะแนนประเมินไม่ต่ า
กว่า 3 จะพิจารณาเพ่ิมคะแนนการประเมินให้ 1 เปอร์เซ็นต์ของทุกๆ ภาระงานที่เกิน
มา และปรับลดลง 1 เปอร์เซ็นต์ของทุกๆ ภาระงานที่ขาดเช่นกัน 
 

8.3   ทั้งนี้หลักเกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนประจ าปี ดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


