
            บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ฝ่ายบรหิารทรัพยากรมนุษย์      โทร.  1883     
ที ่      อว.67.05.1(1)/ว.            วันที ่            พฤษภาคม  2565     
เร่ือง  แจ้งหลักเกณฑ์และก าหนดการเลื่อนคา่จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ช่ือส่วนงาน) สังกัดส านักงานท่ีมีหน้าที ่    
        ให้บริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย (ส านักงานอธิการบดี เดมิ) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565    
 

เรียน  อธิการบดี / รองอธิการบดี / ผู้อ านวยการกอง / ผู้อ านวยการส านักงาน  
 

  ตามที่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี 6/2559 เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2559 ได้
มีมติเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสถานภาพพนักงานเงินรายได้ไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ช่ือส่วนงาน) พ.ศ. 
2559 ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยให้ได้รับค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ทัดเทียมกับพนักงานมหาวิทยาลัย น้ัน 
 

   เนื่องจาก ขณะนี้ถึงก าหนดเวลาที่จะต้องด าเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย    
(ช่ือส่วนงาน) สังกัดส านักงานท่ีมีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนการบรหิารมหาวิทยาลยั (ส านักงานอธิการบดี เดิม) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 
2565  
   

  งานบริหารบุคคลและทะเบียนประวัติ จึงขอแจ้งให้ส่วนงานทราบและด าเนินการ ดังนี้  
  1. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563  
  2. พิจารณาการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ช่ือส่วนงาน) สังกัดส านักงานที่มีหน้าที่ให้บริการและ
สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย (ส านักงานอธิการบดี เดิม) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 โดยวงเงินที่ใช้เลื่อนให้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ให้ใช้วงเงิน 3.72 ของวงเงินค่าจ้างรวม ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยอนุโลมใช้หลักเกณฑ์การ
เลื่อนค่าจ้างเช่นเดียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้โดยให้ส่วนงาน 
   2.1 ส่งผลการพิจารณาการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ช่ือส่วนงาน) ตามแบบบัญชีการ
พิจารณาเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ช่ือส่วน) สังกัดส านักงานที่มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ส านักงานอธิการบดี เดิม) ท่ีแนบมาพร้อมนี้ และ 

2.2 ส่งส าเนาเอกสารแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ตามแนบ       
สแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF และส่งให้งานบริหารบุคคลและทะเบียนประวัติ กองทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันจันทร์ที่             
25 กรกฎาคม 2565 ทาง E-Mail : kittykate16@windowslive.com เท่านั้น เพื่องานบริหารบุคคลและทะเบียนประวัติ จะได้
จัดท าค าสั่งเลื่อนค่าจ้างต่อไป 
 

  ทั้งนี ้สามารถ Download หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 และแบบฟอร์มบัญชีการพิจารณาเลื่ อนค่าจ้ างได้ที่ เว็บไซต์กองทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb เลือกหัวข้อประมวลระเบียบด้านบุคคล เลือกหัวข้อพนักงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย      
ช่ือส่วนงาน) และเลือกหัวข้อการเลื่อนค่าจ้าง และขอให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานเป็นผู้ลงนามรับรองการเลื่อนค่าจ้างใน
บัญชีฯ ดังกล่าวด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการตามแนวปฏิบัติข้างต้นด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศภุสวสัดิ์  ชัชวาลย์) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์
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mailto:kittykate16@windowslive.com%20เท่านั้น
http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb


















ชื่อ - สกุล อัตรา อัตราค่าจ้าง คะแนนผล เล่ือนค่าจ้าง จ านวนเงิน ใหไ้ด้รับอัตรา

ล าดับที่ พนักงานมหาวทิยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ต าแหน่ง เลขที่ เปน็พนักงาน เปน็พนักงาน เปน็พนักงาน ปจัจุบนั การประเมิน ใหไ้ด้รับใน ที่เพิ่มขึ้น ค่าจ้าง 

ที่ได้รับการพจิารณาเล่ือน / ไม่เล่ือนค่าจ้าง เงินรายได้ เงินรายได้ มหาวทิยาลัย (บาท) การปฏบิติังาน อัตราร้อยละ (บาท) เดือนละ (บาท)

ประเภทชั่วคราว ประเภทประจ า (ชื่อส่วนงาน)

                                                            รองอธกิารบดี ..................................................................................................

หมายเหต ุ: ผู้ลงนามจะตอ้งเปน็ผู้บงัคับบญัชาสุงสุดของหน่วยงานเท่าน้ัน

บญัชีการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) สังกัดส านักงานที่มีหน้าที่ใหบ้รกิารและสนับสนุนการบรหิารมหาวิทยาลัย (ส านักงานอธิการบดี เดิม) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

หน่วยงาน .......................................................................................

                                  ลงนาม ..........................................................................

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

วนัเร่ิมจ้าง / เปล่ียนสถานภาพ



 

 
 
 

 

                                                                                                       
                                                                                                                 ระหวา่งวนัท่ี 1 กรกฎาคม 64 – 30 มิถนุายน 2565 
                                                                                                                  เพื่อใชป้ระเมินรอบ 1 ตลุาคม 2565 
ส่วนที่ 1  ขอ้มลูสว่นบคุคล        

ช่ือผูร้บัการประเมิน…………………………ต าแหนง่………………………………ระดบั………………..……. 
สถานภาพ                   ขา้ราชการ          พนกังานมหาวิทยาลยั           พนกังานเงินรายได ้ 
                                   พนกังานมหาวิทยาลยั (สว่นงาน)                         ลกูจา้งประจ า   
สงักดั…………………… ………………………………เงินเดือน/คา่จา้ง……....................…………บาท 
ผูป้ระเมิน………………………………...…………ต าแหนง่..….........................................................…… 

 
ส่วนที่ 2    งานท่ีไดร้บัมอบหมาย /ขอ้ตกลงการปฏิบตัิงาน / (ส  าหรบัการประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน รอ้ยละ 80) 
                    (ใหพ้นกังานและผูป้ระเมินก าหนดขอ้ตกลงรว่มกนัเก่ียวกบัการมอบหมายงานและการประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน) 

 
ขอ้ตกลงการปฏิบตังิาน/ 

       งานท่ีไดร้บัมอบหมาย 
คา่น า้หนกั 

(%) 
                    ตวัชีว้ดัความส าเรจ็  
          (เชิงปรมิาณ คณุภาพ เชิงประโยชน ์) 

 ผลงานท่ีปฏิบตัิไดจ้รงิ 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

แบบมอบหมายงานหรือข้อตกลงในการปฏิบตัิงาน 

ภาคผนวก หมายเลข 1 
แนบทา้ยประกาศ เรือ่ง หลกัเกณฑ ์และวิธีการประเมินประสทิธิภาพ และประสิทธิผลการปฏบิตัิงาน พนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุวิชาการ 

เพ่ือใชใ้นการเลื่อนขัน้คา่จา้งประจ าปี 



 

ส่วนที่ 3    ประเมินสมรรถนะประจ าต าแหนง่งาน  (Functional competency)      
                 (ใหผู้ป้ระเมินพิจารณาจากสมรรถนะที่มหาวิทยาลยัและหนว่ยงานก าหนด  และระดบัท่ีคาดหวงั  คิดเป็นรอ้ยละ 10) 
 

สมรรถนะ ระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงั/ตอ้งการ ระดบัสมรรถนะตามที่มหาวิทยาลยั 
ก าหนด 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

  

หมายเหต ุ    ส่วนงานสามารถก าหนดสมรรถนะตามความเหมาะสมของแตล่ะต าแหน่ง 

 
ส่วนที่ 4    ลงช่ือรบัทราบขอ้ตกลงการปฏิบตัิราชการ 

 
 
             ลงช่ือ ................................................                       ลงช่ือ ........................................... ............. 
                      (………………………………………..)                                     (……………………………………………..) 
                                        ผูร้บัการประเมิน                                                                             ผูป้ระเมิน 

                     วนัท่ี ........../................/.....................                                วนัท่ี.............../...................../............... 
 
 
 
 
หมายเหตุ      

1) ขอ้ตกลงการปฏิบตังิาน/งานท่ีไดร้บัมอบหมาย   หมายถงึ  งานท่ีปฏิบตัิประจ าตามต าแหน่งหนา้ท่ี  /งานบริหารจดัการ (ส าหรบัผูบ้รหิาร)  / 
งานตามยุทธศาสตร ์/การปรบัปรุงประสิทธิภาพ /  งานท่ีไดร้บัมอบหมายเป็นพิเศษ  

2) ระบตุวัชีว้ดัความส าเรจ็ของงานท่ีปฏิบตัติามหนา้ท่ีรบัผิดชอบ    โดยวดัเชิงปรมิาณของผลงานตามช่วงเวลา      
  ท่ีประเมิน  และคณุภาพงานซึง่อาจเป็นรอ้ยละของความผิดพลาด  หรือเชิงประโยชน ์ไดแ้ก่ ความรวดเร็ว      
  และตรงตามเวลาท่ีก าหนด  หรือความประหยดัหรือความคุม้คา่ของการใชท้รพัยากรวธีิการ การด าเนินการท่ีท  าให ้
  โครงการ/งาน /กิจกรรม บรรล ุเปา้หมาย ระยะเวลาท่ีควรปฏิบตัแิลว้เสรจ็ 

3) พิจารณาจากความส าเรจ็ของผลงานท่ีไดป้ฏิบตัจิรงิทัง้งานท่ีไดร้บัมอบหมายตามต าแหน่งหนา้ท่ี / งานตาม 
    ยทุธศาสตร/์งานท่ีตอ้งปรบัปรุงคณุภาพ และงานตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมายเพิ่มเตมิ  

4) เกณฑก์ารใหค้ะแนนตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของงาน    มี 5 ระดบั ดงันี ้ 
   A   =   คะแนนช่วง  10- 9           B  =  คะแนนช่วง 8-7          C =  คะแนนช่วง 6-5    
   D   =    คะแนนช่วง   4-3            E  =  คะแนนช่วง 2-0  

                         การค านวณคะแนนผลการประเมินการปฏิบตังิาน    =    คา่น า้หนกั X ผลการประเมิน   X  80 
                                                                                                                                                          100       

  
 



 

 
               
 

 
 
 
 
    ส่วนที่ 1   ข้อมูลสว่นบุคคล        

     ช่ือผูร้บัการประเมิน……………………………  …ต าแหนง่………………………………ระดบั………………..……. 
      สถานภาพ            ขา้ราชการ                           พนกังานมหาวิทยาลยั                  พนกังานเงินรายได ้ 
                                 พนกังานมหาวิทยาลยั (สว่นงาน)                                                  ลกูจา้งประจ า   
       สงักดั…………………… ………………………      เงินเดอืน/คา่จา้ง……....................…………บาท 

 

    
 

    ส่วนที่ 2     ประเมินผลการปฏิบัติงาน (ผลสัมฤทธ์ิของงาน) ร้อยละ 80 
       พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามขอ้ตกลงในการปฏิบัติงาน โดยให้ส่วนงานเป็นผู้ก าหนดเกณฑก์ารประเมิน 
 

ขอ้ตกลงการปฏิบตังิาน 

(1) 
รอ้ยละ 

คา่น า้หนกั 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของ
งาน 

 

 (2) ระดบัการประเมิน (3) 
ผลการ
ประเมิน 
(1)*(2) 

คะแนนท่ีได ้
(ผลรวมของผล
การประเมิน =
(1)*(2)*80/100  

A 
(10-9) 

B 
(8-7) 

C 
(6-5) 

D 
(4-3) 

E 
(2-0) 

1) ภาระงานตามหนา้ท่ี    (30)        135+80+45=260 

1.1  ด  าเนินการสรรหาบคุลากร 
 
1.2 บนัทกึขอ้มลูลงระบบ 
 
1.3  ใหบ้รกิารจดัท าบตัร 

15 
 

10 
 

5 

ด าเนินเสรจ็ทนัเวลาไม่
นอ้ยกวา่ รอ้ยละ 90 
ขอ้มลูถกูตอ้งครบถว้นไม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 
 
เสรจ็ทนัภายในเวลาที่
ก  าหนด รอ้ยละ 95 

9  
 
8 
 

8 

   135 
 

80 
 

45 

 

2.งานตามยุทธศาสตร ์  
2.1 โครงการบรหิารความเส่ียง 
2.2 โครงการเครือข่าย HR 

(30) 
15 
15 

 
เสรจ็ทนัตามก าหนดที่
มอบหมาย ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 80 

 
9 
9 

     
135 
135 

270 
 

3. งานท่ีไดร้บัมอบหมายพิเศษ 
3.1 จดัประชมุ กบค.  
 
 

(20)  
รายงานการประชมุ
เสรจ็ภายใน 7 วนั 

  
7 

    
140 

140 
 

                                                                                           รวม  คะแนนผลการประเมินการปฏิบตังิาน เม่ือคณูคา่น า้หนกัแลว้ 670 
เม่ือคดิตามคะแนนคา่น า้หนกั รอ้ยละ 80  ได ้ 53.6 

 
 
 

แบบประเมินผลการปฏิบัตงิานเพือ่เล่ือนค่าจ้างประจ าปี 
ส าหรับสายสนับสนุนวิชาการ 

 

                ระยะเวลาประเมิน ตัง้แต…่……………......................................ถึง………………………….……………………….     
            

-ตัวอยา่ง- 
ภาคผนวกหมายเลข  2.2 

แนบทา้ยประกาศ เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผลการปฏบิัติงาน 
 พนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุวชิาการ เพื่อใชใ้นการเลื่อนขัน้คา่จา้งประจ าปี 

 



 

    ส่วนที่ 3    ประเมินสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน ร้อยละ 10 
              (พิจารณาจากสมรรถนะที่จ  าเป็นตามต าแหน่งงานตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด ส่วนงานอาจก าหนดเพิ่มเตมิได)้ 

สมรรถนะที่ใชส้  าหรบัต  าแหน่ง สมรรถนะที่คาดหวงั/ท่ีตอ้งการ 
ผลการประเมิน
สมรรถนะ 

คะแนนท่ีได ้

1. 4 4 100 
2. 4 3 75 
3. 4 2 50 

รวม 225 
คะแนนผลการประเมินสมรรถนะประจ าต  าแหน่ง  รอ้ยละ 10 225*10/300 = 7.5 

      หมายเหต ุ  คะแนนสมรรถนะที่ได ้ใหเ้ทียบกบัเกณฑท์ี่คาดหวงั ถา้เป็นไปตามที่คาดหวัง =100%   กรณีไมเ่ป็นไปตามที่คาดหวงัใหล้ดลง 
                        ตามสดัสว่น โดยเทียบเป็นบญัญตัิไตรยางค ์
 

     ส่วนที่ 4     ประเมินพฤตกิรรมอื่นๆ รอ้ยละ 10  (เช่น การรกัษาระเบียบวินยั, ขาด, ลา, มาสาย ฯ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการ 
                          ท างาน ตามทีห่นว่ยงานก าหนด) 

 พฤตกิรรมอ่ืน ๆ คะแนนท่ีได ้
1.  จ านวนวนัลา กิจ-ป่วย + มาสาย  ไม่เกิน 15 วนั/ปี   (4 คะแนน)  3 
2.  ประพฤตปิฏิบตังิานโดยยดึถือเปา้หมายของหน่วยงานเป็นส าคญั (3 คะแนน) 2 

2   การใหค้วามรว่มมือกบักิจกรรม/งานของส่วนงาน  ( 3 คะแนน) 
- ใหค้วามรว่มมือกบักิจกรรมของส่วนงานเป็นอย่างดี 
- ใหค้วามรว่มมือบา้งในบางกิจกรรม  
- ไม่ใหค้วามรว่มมือ และไม่มีเหตผุลอนัสมควร 

2 

รวม 7 

   
     ส่วนที ่5  สรุปผลรวมคะแนนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน (สว่นที่ 1-3) 

 รายการ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้ ผลการประเมิน   

1. ผลสมัฤทธ์ิของงาน 80 53.6    ดีเดน่   (90-100)    คะแนน 
2. สมรรถนะ 10 7.5    ดีมาก   (80-89.99) คะแนน 
3. พฤตกิรรมอ่ืน ๆ 10 7    ดี         (70-79.99) คะแนน     

รวม 100 70.1   พอใช ้   (60-69.99) คะแนน    
   ตอ้งปรบัปรุง   ต  ่ากวา่ 60 คะแนน 

 
จดุเดน่ของผูร้บัการประเมิน ขอ้ควรพฒันา / ปรบัปรุง 

1).........................................................................  
2).........................................................................  
3).................................................................. ....... 
4)............................................................................  
5).............................................................................  

1)........................................................................ ................. 
2)........................................................................ ................. 
3)....................................................................... .................. 
4)......................................................................................... 
5)………………………………………………………………… 
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ส่วนที ่ 6  ความเหน็ของผู้บังคับบัญชาเหนือขึน้ไป 
 

ความเหน็ของผูป้ระเมิน (ผูบ้งัคบับญัชาชัน้ตน้) ความเหน็ของผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป 
 
         ….……………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
…………………………………………………………… 
  ………………………………………………………… 
………………………………………………………….. 
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………. 
     
                 ลงช่ือ……………………………... 
                         (…………………….………) 
               ต าแหน่ง……………….……………….. 
                       วนัท่ี…..เดือน………….พ.ศ…….. 

 
  เหน็ดว้ยกบัการประเมิน  โดยสรุป  ดงันี ้
       …………………………………………………….. 
………………………………………………………… 
…………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
  มีความเหน็แตกตา่ง  ดงันี ้
     .….………………………………………………….. 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
 
              ลงช่ือ……………………………... 
                    (…………………….……..…) 
             ต าแหน่ง……………….…………. 
                  วนัท่ี…..เดือน………….พ.ศ…. 

 
ส่วนที ่6  การแจ้งผลการประเมิน 
    รบัทราบผลการประเมิน 
    ความคดิเหน็เก่ียวกบัผลการประเมิน  ท่ีไดร้บัแจง้ (ถา้มี) 

 ………..………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………..….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
 
      ลงช่ือ……………………………………….     ผูร้บัการประเมิน 
      ต าแหนง่…………………………………… 
      วนัท่ี……….เดือน…………….พ.ศ…….… 
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    ส่วนที่ 1   ข้อมูลสว่นบุคคล        

     ช่ือผูร้บัการประเมิน……………………………  …ต าแหน่ง………………………………ระดบั………………..……. 
      สถานภาพ            ขา้ราชการ                           พนกังานมหาวทิยาลยั                  พนกังานเงินรายได ้ 
                                 พนกังานมหาวทิยาลยั (ส่วนงาน)                                                  ลกูจา้งประจ า   
       สงักดั…………………… ………………………      เงินเดือน/คา่จา้ง……....................…………บาท 

 

                
 

    ส่วนที่ 2   ประเมินผลการปฏิบัติงาน  (ผลสัมฤทธ์ิของงาน) ร้อยละ 80 
       (พิจารณาจากผลการปฏิบตังิานตามขอ้ตกลงในการปฏิบตังิาน โดยใหส้่วนงานเป็นผูก้  าหนดเกณฑก์ารประเมิน) 
 

ขอ้ตกลงการปฏิบตังิาน 

(1) 
รอ้ยละ 
คา่

น า้หนกั 

 
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็  

ของงาน 
 

 (2) ระดบัการประเมิน (3) 
ผลการ
ประเมิน 
(1)*(2) 

คะแนนท่ีได ้
(ผลรวมของผล   
การประเมิน  =   
 (1)*(2)* 80/100)  

A 
(10-9) 

B 
(8-7) 

C 
  (6-5) 

D 
(4-3) 

E 
(2-0) 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                                                                                          รวม  คะแนนผลการประเมินการปฏิบตังิาน เม่ือคณูคา่น า้หนกัแลว้  

เม่ือคดิตามคะแนนคา่น า้หนกั รอ้ยละ 80   ได ้  
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลการปฏิบัตงิานเพือ่เล่ือนค่าจ้างประจ าปี 
ส าหรับสายสนับสนุนวิชาการ 

 

                ระยะเวลาประเมิน ตัง้แต…่……………......................................ถึง………………………….……………………….     
            



 

    ส่วนที่ 3    ประเมินสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน  ร้อยละ 10 
       (พจิารณาจากสมรรถนะทีจ่  าเป็นตามต าแหนง่งานตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด สว่นงานอาจก าหนดเพิม่เตมิได)้ 

สมรรถนะที่ใชส้  าหรบัต  าแหน่ง สมรรถนะที่คาดหวงั /ท่ีตอ้งการ 
ผลการประเมิน
สมรรถนะ 

คะแนนท่ีได ้

    

    

    

  
คะแนนผลการประเมินสมรรถนะประจ าต  าแหน่ง  รอ้ยละ 10  

     หมายเหต ุ   คะแนนสมรรถนะที่ได ้ใหเ้ทียบกบัเกณฑท์ี่คาดหวงั ถา้เป็นไปตามที่คาดหวงั = 100%  กรณีต ่ากวา่คา่ที่คาดหวงั ใหเ้ทียบสดัสว่นเป็น 
     บญัญัติไตรยางค ์

 
   ส่วนที่ 4   ประเมินพฤติกรรมอื่นๆ ร้อยละ 10  (เช่น การรักษาระเบียบวนัิย, ขาด, ลา, มาสาย /พิจารณาจากพฤติกรรม 
                 การท างานตามทีห่น่วยงานก าหนด) 

 พฤตกิรรมอ่ืน ๆ คะแนนท่ีได ้

  
  

  
รวม   

   
     ส่วนที ่5  สรุปผลรวมคะแนนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน (สว่นที่ 1-3) 

 รายการ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้ ผลการประเมิน   
1. ผลสมัฤทธ์ิของงาน 80     ดีเดน่   (90-100)    คะแนน 

2. สมรรถนะ 10     ดีมาก   (80-89.99) คะแนน 
3. พฤตกิรรมอ่ืน ๆ 10     ดี         (70-79.99) คะแนน     

รวม 100    พอใช ้   (60-69.99) คะแนน    
   ตอ้งปรบัปรุง   ต  ่ากวา่ 60 คะแนน 

 
จดุเดน่ของผูร้บัการประเมิน ขอ้ควรพฒันา / ปรบัปรุง 

1).........................................................................  
2).........................................................................  
3).........................................................................  
4)............................................................................  
5).............................................................................  

1)......................................................................................... 
2).........................................................................................  
3).........................................................................................  
4).........................................................................................  
5)………………………………………………………………… 
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ส่วนที่  6  ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึน้ไป 

 
ความเหน็ของผูป้ระเมิน (ผูบ้งัคบับญัชาชัน้ตน้) ความเหน็ของผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป 

         ….……………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
…………………………………………………………… 
  ………………………………………………………… 
………………………………………………………….. 
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………. 
     
                 ลงช่ือ……………………………... 
                         (…………………….………) 
               ต าแหน่ง……………….……………….. 
                       วนัท่ี…..เดือน………….พ.ศ…….. 

  เหน็ดว้ยกบัการประเมิน  โดยสรุป  ดงันี ้
       …………………………………………………….. 
………………………………………………………… 
…………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
  มีความเหน็แตกตา่ง  ดงันี ้
     .….………………………………………………….. 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
 
              ลงช่ือ……………………………... 
                    (…………………….……..…) 
             ต าแหน่ง……………….…………. 
                  วนัท่ี…..เดือน………….พ.ศ…. 

 
ส่วนที ่7  การแจ้งผลการประเมิน 
  
               รบัทราบผลการประเมิน 
    ความคดิเหน็เก่ียวกบัผลการประเมิน  ท่ีไดร้บัแจง้ (ถา้มี) 

 ………..………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………..….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
 
      ลงช่ือ……………………………………….     ผูร้บัการประเมิน 
      ต าแหนง่…………………………………… 
      วนัท่ี……….เดือน…………….พ.ศ…….… 
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