
 
คู่มือการปฏิบัติงาน 

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ของบุคลากรส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นางมนธิรา  จันสุตะ 

ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน 
 

 

 

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน นางมนธิรา  จันสุตะ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร   หน้า ๑ 
 
 

บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำ ควำมจ ำเป็น ควำมส ำคัญ 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2557 หมวด 2 บุคลากรและการบริหารงานบุคคล ข้อ 17 บุคลากรของ สบทส. อาจมีดังนี้ 

(1) ผู้อ านวยการ 
(2) รองผู้อ านวยการ 
(3) พนักงาน 
(4) ข้าราชการ 
(5) ลูกจ้างประจ า 
(6) ลูกจ้างชั่วคราว 
(7) บุคลากรประเภทอ่ืน ตามท่ี คณะกรรมการก าหนด 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีบุคลากรปฏิบัติงาน (เงินนอกงบประมาณ) จ านวน 20 คน 

โดยแบ่งออกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 10 คน และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 10 คน โดยปฏิบัติตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
2554  โดยใช้เป็นแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และได้ปฏิบัติตามระเบียบหรือ
ประกาศมหาวิทยาลัย  
          ตามที่ ก.พ.อ. ได้ปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จากระบบ
จ าแนกต าแหน่งตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับ เป็นระบบจ าแนกต าแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน และได้วาง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับ
ระบบบริหารงานบุคคลใหม่ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 65/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกอบกับความในมาตรา 15 
(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  พ .ศ. 2554” หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษานี้ ให้ใช้ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการส าหรับการประเมิน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปีละ 2 รอบการประเมิน คือ รอบครึ่งปีแรก (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง
วันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป) และรอบครึ่งปีหลัง (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน) เพ่ือน าผล
การประเมินการปฏิบัติราชการมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/เพ่ิมเงินเดือน ปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1       
ณ วันที่ 1 เมษายน และครั้งที่ 2 ณ วันที่ 1 ตุลาคม นั้น  
 



 
 

สารบัญ 
บทที่ ๑ บทน ำ       
 1.1 ความเป็นมา ความจ าเป็น ความส าคัญ      ๑
 1.2 วัตถุประสงค์        3 
 1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ       3 
 1.4 ขอบเขตของคู่มือ        3
 1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ        3 
บทที่ ๒ บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
          2.1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามมาตรก าหนดต าแหน่ง                6
 2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ                                                                           6 
 2.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ 9 
 2.4 ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 12 
บทที่ ๓ หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำนและเงื่อนไข 
 3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน                                                                     ๑๓ 
 3.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 13 
 3.3 วธิีการปฏิบัติงาน 17 
 3.4 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 18 
       1. องค์ประกอบและสัดส่วนคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติการ 18 
         2. การท าข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 18 
       3. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  19 
       4. รูปแบบ องค์ประกอบของแบบฟอร์มการประเมิน 20 
 3.5 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน 38 
บทที่ ๔ เทคนิคในกำรปฏิบัติงำน 
 4.1 แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน                                                                43
 4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 46 
 4.3 วธิีการให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ 51 
 4.4 วธิีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 51 
 4.5 แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 52 
 4.6 จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 52 
บทที่ ๕ ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไขและกำรพัฒนำงำน 
บรรณานุกรม 
  
ภาคผนวก 

ก. ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
ข. กฎระเบียบ/ข้อบังคับ 
ค. บันทึกข้อความที่เก่ียวข้อง 

 
ประวัติผู้เขียน        
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         โดยมี ข้อบังคับ กฎระเบียบ ประกาศ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
         1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
         2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2554  ฉบับลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 
         3. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555  ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 
2555 
        4. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 7 
ธันวาคม พ.ศ. 2555 
        5. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560  ประกาศ ณ วันที่ 23 
สิงหาคม พ.ศ. 2560 
        6. ประกาศส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่ าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ พ.ศ. 2559  ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 
       ทั้งนี้  ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2554  ฉบับลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554  เริ่มบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
2555 ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555” 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 “หน่วยงาน”  หมายความว่า  คณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ 
                                               อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
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 “ผู้ประเมิน”  หมายความว่า  ผู้บังคับบัญชาของคณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์หรือ 
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายจากผู้บั งคับบัญชาของ
หน่วยงาน 

“บุคลากร”  หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนใสสถาบันอุดมศึกษาและ 
พนั ก งาน มห าวิท ยาลั ย  สั งกั ด มห าวิท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 ข้อ 4 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของบุคลากร ให้ด าเนินการดังนี้ 
 (1) ต าแหน่งวิชาการ ให้แต่ละหน่วยงานด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานก าหนดและ/
หรือปรับใช้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยจะก าหนดขึ้นใหม่ในภายหลัง 
 (2) ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และต าแหน่งประเภททั่วไป ให้หน่วยงาน
ก าหนดภาระงานของบุคลากรเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
           1. งานประจ าที่ได้รับมอบหมาย  งานเชิงพัฒนา  และงานที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม           
           2. งานเชิงพัฒนา  ให้แบ่งเป็น  การพัฒนาตนเอง  การพัฒนางาน  และการพัฒนาหน่วยงาน    
           3. งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ อาจแบ่งเป็น  งานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน งานตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ  การประกันคุณภาพ  การบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน การเป็นกรรมการหรือ 
คณะท างาน  เป็นต้น    
          ให้หน่วยงานหรือผู้ประเมินก าหนดคะแนนแต่ละด้านตามความเหมาะสมของการปฏิบัติงานจริงใน แต่ละ
รอบการประเมิน  โดยคะแนนรวม ๓ ด้านต้องไม่น้อยกว่า ๗๐ คะแนน  รวมทั้งให้หน่วยงานหรือกับผู้ประเมิน  
กับผู้รับการประเมิน ก าหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เอกสาร หลักฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละด้าน    
          ข้อ ๕  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของบุคลากร ให้แต่ละหน่วยงานด าเนินการตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานก าหนด             
          ข้อ ๖  ให้หน่วยงานประกาศรายชื่อผู้ประเมิน  รายการประเมิน   สัดส่วนคะแนนประเมิน   ดัชนีชี้วัด  
เป้าหมาย  และเอกสารหลักฐาน รวมทั้งก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การ ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดรอบครึ่งปีแรกให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม และรอบครึ่ง ปีหลังให้เสร็จสิ้น
ภายในเดือนเมษายน   
          ข้อ ๘  ให้หน่วยงานส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  พร้อมกับต้นฉบับแบบสรุปการ ประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกคนในสังกัดให้กองการเจ้าหน้าที่  ส านักงานอธิการบดี  รอบครึ่งปีแรก ภายใน
เดือนมีนาคม  และรอบครึ่งปีหลังภายในเดือนกันยายน    
          ข้อ ๙   ให้มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการใน  ระดับดีเด่น และดีมาก รอบครึ่งปี
แรกภายในเดือนเมษายน  และรอบครึ่งปีหลังภายในเดือนตุลาคม   
          ข้อ ๑๐  ให้คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ พิจารณามาตรฐานและ ความเป็น
ธรรมของการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร    
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          ข้อ  ๑๑  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการประกาศนี้    
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้ผู้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  
 2) เพ่ือให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
 3) เพื่อให้ผู้บริหารทราบขั้นตอนประเมินผลการปฏิบัติราชการได้ทุกกระบวนงาน  
 
1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1) ผู้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  
 2) บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได ้
 3) ผู้บริหารทราบขั้นตอนประเมินผลการปฏิบัติราชการได้ทุกกระบวนงาน  
 
1.4 ขอบเขตของคู่มือ 
 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ เพ่ือเป็นการจัดท ากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชกการของ
บุคลากรส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ โดยการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ซึ่งต้องมีการก าหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 
และพิจารณาพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามสมรรถนะที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 
1.5 นยิำมศัพท์เฉพำะ  

มหาวิทยาลัย   หมายความว่า  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สภามหาวิทยาลัย   หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อธิการบดี   หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ก.บ.บ.  หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
                                                               มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา      หมายความว่า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
                                                               สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
บุคลากร    หมายความว่า    ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ                                                                                  

                                                                         พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัย                                                                                                       
                                                               มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ หมายความว่า การประเมินค่าของผลงานการ              
                                                                         ปฏิบัติงานของพนักงานใน 
                                                                         สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย 
                                                                         อุบลราชธานี โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ 
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                                                                         ของงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายซึ่ง 
                                                                         ต้องมีการก าหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐาน 
                                                                         บ่งชี้ความส าเร็จของงานร่วมกันระหว่าง 
                                                                         ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน และ 
                                                                         พิจารณาพฤติกรรมในการปฏิบัติ 
                                                                         ราชการของพนักงานใน 
                                                                         สถาบันอุดมศึกษาตามสมรรถนะที่ 
                                                                         สภามหาวิทยาลัยก าหนด                                                            

ผู้ประเมิน   หมายความว่า ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้รับการ 
                                                               ประเมินและผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ผู้รับการประเมิน   หมายความว่า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด 
                                                               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 ผลสัมฤทธิ์ของงาน  หมายความว่า เป็นการประเมินจากปริมาณผลงาน  
                                                                         คุณภาพผลงาน ความรวดเร็วหรือตรง 
                                                                         ตามเวลาที่ก าหนด หรือความประหยัด  
                                                                         หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร  
                                                                         โดยให้สัดส่วนคะแนนในการประเมิน 
                                                                         ร้อยละ 70 
 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  หมายความว่า เป็นการประเมินจากสมรรถนะหลัก  
                                                                         สมรรถนะประจ าสายงาน และ  
                                                                         สมรรถนะทางการบริหาร โดยให้ 
                                                                         สัดส่วนคะแนนในการประเมิน 
                                                                         ร้อยละ 30 

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน              หมายความว่า    การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ 
                                                                         ประเมินปีละสองรอบ รอบละหกเดือน   
                                                                         โดยรอบที่หนึ่งเป็นการประเมินผลการ 
                                                                         ปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  
                                                                         ถึงวันที่ 31 มีนาคม และรอบที่สอง  
                                                                         เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
                                                                         ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30  
                                                                         กันยายน 

การท าข้อตกลงการ                   หมายความว่า    ผู้ประเมินท าข้อตกลงการประเมินผลการ                  
                                                               ประเมินผลการปฏิบัติราชการ      
                                                               การปฏิบัติราชการก่อนการประเมินผล 

                                                                         จริงกับผู้รับการประเมิน โดยจะแบ่ง 
                                                                         ออกเป็น 2 องค์ประกอบ ดังนี้  
                                                                1) กรณีปฏิบัติราชการปกติ 
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                                                                  1.1) องค์ประกอบที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ 
                                                                         ของงาน  ต้องมีสัดส่วนคะแนน 
                                                                         ประเมินร้อยละ 70 คือ 
                                                                        - งานประจ าที่ได้รับมอบหมาย  
                                                                          (70 คะแนน) เป็นไปตามข้อตกลง 
                                                                          ระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการ 
                                                                          ประเมิน คือ 

                      ก) งานประจ าตามที่ได้รับ 
                          มอบหมาย (65 คะแนน) 

                                                                          ข) การมาปฏิบัติงานของบุคลากร      
                                                                             (5 คะแนน) 
                                                          1.2) องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรม 
                                                                         การปฏิบัติราชการ มีสัดส่วนคะแนน 
                                                                         ประเมินร้อยละ 30 คือ การ 
                                                                         ประเมินโดยผู้อ านวยการส านัก 
                                                                         บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
                                                                         ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์   
                                                                         การบริการที่ดี  การสั่งสมความ 
                                                                         เชี่ยวชาญในงานอาชีพ  การยึดมั่น 
                                                                         ในความถูกต้องชอบธรรมและ 
                                                                         จริยธรรม และการท างานเป็นทีม 
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บทท่ี 2 
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 
 การปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้ปฏิบัติงาน มีบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
2.1 บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 
  ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งสายผู้ปฏิบัติงานบริหาร ที่ก าหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน 
๒๕๕๓ ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสายผู้ปฏิบัติงานบริหาร ดังนี้ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูลเพ่ือใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ งานสารบรรณ งาน
ประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถิติ งานเวชสถิติ หรืองานบริการทั่วไป ตาม
ค าสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ ภายใต้การก ากับ ตรวจสอบ ตลอดจนให้
ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2.2 ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
 1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
     1.1 ปฏิบัติงานช่วยและสนับสนุนงานบริหารต่าง ๆ เช่น งานบันทึกข้อมูลเพ่ือใช้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งาน
สถิติ งานเวชสถิติ งานบริการทั่วไปธุรการ เพ่ือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ด าเนินไปได้โดยสะดวก 
     1.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
     1.3 ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 2. ด้ำนกำรบริกำร 
     2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพ่ืออ านวยความสะดวก และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานบริหารงานทั่วไป 
         2.2 ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นได้ด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งตำมที่ได้รับมอบหมำย 
       บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนางมนธิรา  จันสุตะ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน 
ตามท่ีได้รับมอบหมายมีดังนี้ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
       1. งำนบริหำรงำนบุคคล 
               1.1 ลงบันทึกข้อมูลการเข้าท างานของบุคลากรประจ าวัน 
               1.2 ตรวจสอบและรายงานการขาด ลา มาสาย ไปราชการของบุคลากร 
               1.3 จัดท าเงินเดือนพนักงาน/ลูกจ้างชั่วคราว/ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ง/เงินค่าสวัสดิการอ่ืน ๆ 
ของบุคลากร 
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              1.4 จัดท ารวบรวม เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักฯ ในแต่ละรอบการ
ประเมิน (ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้างชั่วคราว) 
              1.5 แจ้งผลการประเมิน และส่งเอกสารสรุปผลการประเมินต่อกองการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยได้
ทันก าหนดการ 
              1.6 ดูแล สิทธิประโยชน์เรื่องสวัสดิการของบุคลากรในส านักฯ  
              1.7 จัดท ารวบรวมการต่อสัญญาจ้างบุคลากร 
              1.8 จัดท ารวบรวมการขอต าแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงาน 
              1.9 แจ้งเวียนกฎระเบียบ ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล ให้บุคลากรในส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ ทราบ 
              1.10 รวบรวมประเด็นการให้ข้อมูลในงานบุคคลในช่วงรอบนั้น ๆ ที่ผ่านมาจัดท าเป็นบันทึกเป็นราย
กรณ ีไป โดยมีการอ้างอิงระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
         2. งำนเลขำนุกำรกำรจัดประชุมประจ ำเดือนภำยในส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
              2.1 ท าแผนการประชุม พร้อมรายละเอียดขั้นตอนก าหนดเวลา  
              2.2 แจ้งเวียนแผนการประชุม  
              2.3 ท าหนังสือเชิญประชุม และแจ้งก าหนดส่งวาระ (เวียนทางอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการปกติ) 
              2.4 เตรียมวาระการประชุม และจัดการประชุม  
              2.5 จัดท ารายงานการประชุม 
         3. งำนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในระดับส ำนัก และระดับมหำวิทยำลัย 
              3.1 จัดท าปฏิทินการท างาน 
              3.2 จัดประชุมคณะท างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
              3.3 รวบรวมข้อมูลของแต่ละฝ่ายที่ระบุความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อที่คณะท างานประชุมฯ พิจารณา
จัดการความเสี่ยงต่อไป 
              3.4 รวบรวมผลการด าเนินงานเพ่ือส่งกองแผนงานด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
              3.5 รายงานตามตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพฯ 
              3.6 รับผิดชอบหน้าที่เลขานุการคณะท างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในส านัก 
         4. งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
              4.1 รวบรวมเอกสารประกอบการประกันคุณภาพ (ตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับผิดชอบ)  
              4.2 จัดท ารายงานข้อมูลงานประกันคุณภาพภายในส่งงานประกันตามรอบการติดตามรายไตรมาสให้
ทันตามก าหนด 
              4.3 ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ 
              4.4 จัดท าโครงการตรวจการประเมินคุณภาพภายใน 
              4.5 จัดท าเบิกจ่ายค่าตอบแทน/ค่าวัสดุส านักงาน/ค่าใช้สอย  
              4.6 ประสานส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา ของส านักส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน 
              4.7 แจ้งเตือนการด าเนินงานตามปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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         5. งำนวิเครำะห์และจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังของส ำนัก 
              5.1 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง 
              5.2 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดท ากรอบอัตราก าลังของส านัก 
              5.3 จัดท าแผนการวิเคราะห์เพื่อวางแผนกรอบอัตราก าลัง 
              5.4 จัดท ากรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมของส านัก 
              5.5 รวบรวมและด าเนินการน าเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการต่อไป 
              5.6 ติดตามผลการจัดท าแผนกรอบอัตราก าลังของส านัก 
              5.7 รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ 
         6. งำนจัดท ำโครงกำรประจ ำของส ำนักฯ ประกอบไปด้วย  โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี  โครงการ
กิจกรรม 5 ส.  โครงการอบรมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ เป็นต้น โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
              6.1 เสนอและจัดแผนด าเนินโครงการ 
              6.2 แจ้งเวียนก าหนดการ 
              6.3 ประสานและเตรียมงานต่าง ๆ 
              6.4 ดูแลการด าเนินโครงการด าเนินการไปอย่างราบรื่น 
              6.5 ขออนุมัติเบิกจ่ายโครงการ (ภายใน 30วัน) 
              6.6 รายงานผลการด าเนินโครงการ โดยมีการวิเคราะห์การด าเนินโครงการ เช่น ปัญหา อุปสรรค 
ฯลฯ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในการจัดท าครั้งต่อไป 
         7. งำนจรรยำบรรณบุคลำกร 
              7.1 จัดกิจกรรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณของบุคลากร 
              7.2 ด าเนินงานกิจกรรม 
              7.3 ติดตามการท ากิจกรรมจรรยาบรรณบุคลากร ตามที่ได้ก าหนดไว้ 
              7.4 รายงานตามตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพฯ 
         8. งำนพัฒนำตนเอง/งำน 
              ระบบการประชุมส านักฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)  
              8.1 ศึกษาระบบ 
              8.2 เสนอแนวทางและข้ันตอนในการน าระบบมาใช้ภายในส านักฯ    
         9. งำนอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
              9.1 ปฏิบัติตามค าสั่งได้อย่างถูกต้อง 
              9.2 ด าเนินการท างานที่ได้รับมอบหมายด้วยขั้นตอนหรือวิธีการที่ถูกต้อง 
              9.3 ท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน ในเวลาที่เหมาะสม 
              9.4 ท างานที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุเป้าหมาย ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
              9.5 รายงานความคืบหน้าและผลการด าเนินงานที่ได้รับมอบหมายต่อผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง 
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2.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร 
      2.3.1 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
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      2.3.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
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2.3.3 โครงสร้ำงกำรปฏิบัตงิำนของส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
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        2.3.4 บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 
                 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนางมนธิรา  จันสุตะ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับ
ปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย  มีดังนี ้
       1. งานบริหารงานบุคคล 
                2. งานเลขานุการการจัดประชุมประจ าเดือนภายในส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
                3. งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับส านัก และระดับมหาวิทยาลัย 
                4. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
                5. งานวิเคราะห์และจัดท ากรอบอัตราก าลังของส านัก 
                6. งานจัดท าโครงการประจ าของส านักฯ 
                7. งานจรรยาบรรณบุคลากร 
                8. งานพัฒนาตนเอง/งาน 
                9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
2.4 ภำระหน้ำที่ของหน่วยงำน 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการแบ่งส่วนงานภายในส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีการแบ่ง
ส่วนงานภายในสังกัด ดังต่อไปนี้ 

๑. ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
ส านักงานผู้อ านวยการ มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านแผนงานและงบประมาณงานพัสดุ     

งานบุคคล งานการเงินและบัญชีและการบริหารงานทั่วไป 
๒. ฝ่ำยหอพักนักศึกษำ 

ฝ่ายหอพักนักศึกษามีหน้าที่บริหารจัดการหอพักนักศึกษา ดูแลความเรียบร้อย วินัยนักศึกษา และ
ความเป็นอยู่ของนักศึกษาที่พักภายในหอพักนักศึกษา รวมถึงการบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีหอพักนักศึกษาที่
อยู่ในความดูแล  จ านวน ๘ หลัง ประกอบไปด้วย หอพักนักศึกษาแบบ ๔ ชั้น จ านวน ๗ อาคาร และหอพัก
นักศึกษาแบบ ๒ ชั้น จ านวน ๑ อาคาร 

๓. ฝ่ำยบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มีหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

หรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพ่ือการศึกษาและการเพ่ิมรายได้แก่มหาวิทยาลัย วางแผนกา ร
ผลิต การตลาด การลงทุนเพ่ือหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อจัดหารายได้ให้แก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัย   

วิสัยทัศน์ (Vision) 
"ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นองค์กรที่บริหารจัดการสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย

เพ่ือให้เกิดรายได้ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยด้วยระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล" 
พันธกิจ (Mission) 
๑. จัดหารายได้ บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
๒. จัดให้มีบริการสวัสดิการที่มีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม

ต่างๆ ของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
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บทท่ี 3 
หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำนและเงื่อนไข 

 
3.1 หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำน 
 การปฏิบัติงานตามคู่มือ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล ต้องเป็นผู้มีความรู้ในงานที่พึงปฏิบัติ ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงาน  
รวมถึงกฎหมายและมติที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่ ต้องศึกษา ปฏิบัติ ให้ค าปรึกษาแนะน า ตรวจสอบ และ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
3.2 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2554  

2) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555  

3) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

4) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 

5) ประกาศส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2559 

 โดยที่ ก.พ.อ. ได้ปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จากระบบ
จ าแนกต าแหน่งตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับ เป็นระบบจ าแนกตามต าแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน  และได้วาง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับ
ระบบบริหารงานบุคคลใหม่ จึงสมควรวางหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 65/1 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกอบกับความในมาตรา 15 (2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 
6/2554 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2554” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 
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 มหาวิทยาลัย   หมายความว่า  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สภามหาวิทยาลัย   หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อธิการบดี   หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
                                                               อุบลราชธานี 
ก.บ.บ.   หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงาน  
                                                              บุคคลมหาวิทยาลัย        
                                                              อุบลราชธาน ี
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา      หมายความว่า   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  

                                                                        สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  หมายความว่า การประเมินค่าของผลงานการ              
                                                                                   ปฏิบัติงานของพนักงานใน 
                                                                                   สถาบันอุดมศึกษา สังกัด 
                                                                                   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                      
                                                                                   โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ 
                                                                                   ของงานในหน้าที่ที่ได้รับ 
                                                                                   มอบหมายซึ่งต้องมีการก าหนด 
                                                                                   ดัชนีชี้วัดหรือหลักฐาน 
                                                                                   บ่งชี้ความส าเร็จของงาน  
                                                                                   ร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและ 
                                                                                   ผู้รับการประเมิน และ 
                                                                                   พิจารณาพฤติกรรมในการ 
                                                                                   ปฏิบัติราชการของพนักงานใน 
                                                                                   สถาบันอุดมศึกษาตาม  
                                                                                   สมรรถนะที่สภามหาวิทยาลัย 
                                                                                   ก าหนด                                                            

ผู้ประเมิน   หมายความว่า ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้รับ   
                                                               การประเมินและผู้ที่ได้รับ 
                                                               มอบหมาย                                                           
ผู้รับการประเมิน   หมายความว่า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
                                                               สังกัดมหาวิทยาลัย 
                                                               อุบลราชธานี 

                                                                
 ข้อ 4 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้น าไปใช้ประกอบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ เช่น การแต่งตั้ง  การเพ่ิมค่าจ้าง  การพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ การต่อเวลาราชการ  การให้ออกจากราชการ การให้รางวัลประจ าปี  รางวัลจูงใจ   และ
ค่าตอบแทนต่าง ๆ 
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 ข้อ 5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษานี้ ให้ใช้
ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการส าหรับการประเมินตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป 
 ข้อ 6 การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ประเมินปีละสองรอบ รอบละหกเดือน โดยรอบที่หนึ่งเป็นการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม และรอบที่สอง เป็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 
 ข้อ 7 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินสององค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ ทั้งนี้ รายการประเมิน 
สัดส่วนคะแนนประเมิน การก าหนดดัชนีชี้วัด เป้าหมาย และเอกสารหลักฐาน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
กรณีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการหรือมี
ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละห้าสิบ 
 กรณีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร
ตามมาตรา 18 (ข) (1) - (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อย
ละเจ็ดสิบ และการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ 
 ข้อ 8 ในแต่ละรอบการประเมินให้น าผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนโดยให้
แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็นห้าระดับ ดังนี้ 
 ระดับดีเด่น  คะแนนระหว่าง 90 - 100 คะแนน 
 ระดับดีมาก  คะแนนระหว่าง 80 - 89   คะแนน 
 ระดับด ี   คะแนนระหว่าง  70 - 79   คะแนน 
 ระดับพอใช้  คะแนนระหว่าง 60 - 69   คะแนน 
 ระดับต้องปรับปรุง คะแนนต่ ากว่า 60     คะแนน 
 ข้อ 9 การประเมินผลการปฏิบัติราชการต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และให้เป็นไปตามแบบ
ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ แบบข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ และแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่ ก.บ.บ. ก าหนด 
 ข้อ 10 ให้มหาวิทยาลัยจัดเก็บผลการประเมินเพ่ือใช้ประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ  
 ให้หน่วยงานจัดเก็บส าเนาแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการและหลักฐานแสดงความส าเร็จของ
งานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินไว้ที่หน่วยงานที่ผู้นั้นสังกัด เป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบ
การประเมิน 
 ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย จัดเก็บต้นฉบับแบบสรุปการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการไว้ในแฟ้มประวัติพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาหรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม 
 ข้อ 11 เพ่ือให้มีกลไกสนับสนุนความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเป็น “คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 
 ให้คณะกรรมการดังกล่าว ท าหน้าที่พิจารณาเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินการ
ปฏิบัติราชการ 
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 ข้อ 12 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการและประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
 (1) การประเมินพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารตามมาตรา 18 (ข) (1) - 
(7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2551 
      (1.1) นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ประเมินอธิการบดี 
      (1.2) อธิการบดี เป็นผู้ประเมินรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 
      (1.3) คณบดี เป็นผู้ประเมินรองคณบดี 
      (1.4) อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นผู้ประเมินผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  
ผู้อ านวยการวิทยาเขต  ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากองตามที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด 
 (2) การประเมินพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ด ารงต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
และเชี่ยวชาญเฉพาะ และต าแหน่งประเภททั่วไป ให้เป็นไปตามประกาศของหน่วยงานนั้น ๆ  
 ข้อ 13 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน รายการประเมิน สัดส่วนคะแนนประเมิน ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย 
และเอกสารหลักฐาน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 14 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้ด าเนินการตามวิธีการ 
ดังนี้ 
 (1) ก่อนเริ่มการประเมิน  ให้มหาวิทยาลัยประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ให้ข้าราชการในมหาวิทยาลัยทราบโดยทั่วกัน 
 (2) ในแต่ละรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการ
มอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศมหาวิทยาลัย 
 (3) ในแต่ละรอบการประเมิน ให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย และตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับผู้รับการประเมิน 
 (4) ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินให้ค าปรึกษาแนะน าผู้รับการประเมิน เพื่อการปรับปรุงแก้ไข 
พัฒนา เพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการที่ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน 
 (5) เมื่อสิ้นรอบประเมิน ผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินควรร่วมกันวิเคราะห์ผลส าเร็จของงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เพ่ือหาความจ าเป็นในการพัฒนารายบุคคลด้วย 
 (6) ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมิน
ทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน 
 กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ ให้ผู้ประเมินหาพยานบุคคลลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินแล้ว 
 (7) ให้มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ
ดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติ
ราชการ ในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
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 (8) ให้หน่วยงานส่งผลการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในหน่วยงานของ
ตนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยก่อนน าเสนออธิการบดี ยกเว้นผลการประเมินอธิการบดีให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 ข้อ 15 ในกรณีที่มีความจ าเป็นเนื่องจากลักษณะงาน สภาพการปฏิบัติราชการ หรือ มีเหตุผลอันควรให้ 
ก.บ.บ. เสนอสภามหาวิทยาลัยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะ
ตามท่ีเห็นสมควรได้พิจารณาเป็นกรณีไป 
 ข้อ 16 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศ ค าสั่ง เพ่ือวาง
หลักเกณฑ์การปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
3.3 วิธีกำรปฏิบัติงำน 
       1. งานบุคคลรับเอกสารประเมิน  
       2. จัดท าบันทึกและแจ้งก าหนดการให้พนักงานมหาวิทยาลัยทราบและส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
       3. งานบุคคลด าเนินการจัดท าสถิติการลา และตารางสรุปผลการประเมิน 
       4. งานบุคคลรวบรวมเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์ม เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาประเมิน 
       5. ผู้ประเมินด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมิน 
       6. งานบุคคลแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ผู้รับการประเมินรับทราบ 
       7. จัดส่งแบบสรุปผลการประเมินปฏิบัติราชการให้กองการเจ้าหน้าที 
       8. จัดเก็บส าเนา (ลับ) เข้าแฟ้มตามหมวดหมู่ 
  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร หมายถึง การประเมินค่าของผลงานการปฏิบัติงานของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายซึ่ง
ต้องมีการก าหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 
และพิจารณาพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามสมรรถนะที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด  

ผู้ประเมิน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้รับการประเมินและผู้ที่ได้รับมอบหมาย                                                           
ผู้รับกำรประเมิน หมายถึง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผลสัมฤทธิ์ของงำน หมายถึง การประเมินจากปริมาณผลงาน  คุณภาพผลงาน ความรวดเร็วหรือตรงตาม

เวลาที่ก าหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร โดยให้สัดส่วนคะแนนในการประเมินร้อย
ละ 70 
 พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร หมายถึง การประเมินจากสมรรถนะหลักสมรรถนะประจ าสายงาน และ
สมรรถนะทางการบริหาร โดยให้สัดส่วนคะแนนในการประเมินร้อยละ 30 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และให้เป็นไปตามแบบข้อตกลงและ
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ แบบข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ และ
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่ ก.บ.บ. ก าหนด 
 มหาวิทยาลัยจัดเก็บผลการประเมินเพ่ือใช้ประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ  
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 หน่วยงานจัดเก็บส าเนาแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการและหลักฐานแสดงความส าเร็จของ
งานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินไว้ที่หน่วยงานที่ผู้นั้นสังกัด เป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบ
การประเมิน 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย จัดเก็บต้นฉบับแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการไว้ในแฟ้มประวัติพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาหรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม 
3.4 หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
 1. องค์ประกอบและสัดส่วนคะแนนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
     1.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ประเมินปีละสองรอบ รอบละหกเดือน โดยรอบที่หนึ่งเป็น
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม และรอบที่สอง เป็นการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 
     การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินสององค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
     การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ ทั้งนี้ รายการประเมิน 
สัดส่วนคะแนนประเมิน การก าหนดดัชนีชี้วัด เป้าหมาย และเอกสารหลักฐาน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
กรณีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการหรือมี
ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละห้าสิบ 
 กรณีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ด ารงต าแหน่งประเภท
บริหารตามมาตรา 18 (ข) (1) - (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อย
กว่าร้อยละเจ็ดสิบ และการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ 
 1.2 รอบการประเมินให้น าผลการประเมินการปฏิบัติ ราชการมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนโดยให้
แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็นห้าระดับ ดังนี้ 
  ระดับดีเด่น  คะแนนระหว่าง 90 - 100 คะแนน 
  ระดับดีมาก  คะแนนระหว่าง 80 - 89   คะแนน 
  ระดับดี   คะแนนระหว่าง  70 - 79   คะแนน 
  ระดับพอใช้  คะแนนระหว่าง 60 - 69   คะแนน 
  ระดับต้องปรับปรุง คะแนนต่ ากว่า 60     คะแนน 
 2. กำรท ำข้อตกลงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
     ผู้ประเมินท าข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการก่อนการประเมินผลจริงกับผู้รับการประเมิน 
โดยจะแบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ ดังนี้  
     2.1 กรณีปฏิบัติราชการปกติ 

          2.1.1 องค์ประกอบที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ต้องมีสัดส่วนคะแนนประเมินร้อยละ 70 คือ 
                  - งานประจ าที่ได้รับมอบหมาย (70 คะแนน) เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับ

ผู้รับการประเมิน ตามตารางท่ี 3.1 - 3.3 
               ก) งานประจ าตามท่ีได้รับมอบหมาย  (65 คะแนน) 
               ข) การมาปฏิบัติงานของบุคลากร    (5 คะแนน) 
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  2.1.2 องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ มีสัดส่วนคะแนนประเมินร้อยละ 30 คือ 
การประเมินโดยผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์  การ
บริการที่ดี  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการ
ท างานเป็นทีม 

 2.2 กรณีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือมีระยะเวลาการทดลองปฏิบัติราชการอยู่ใน
ระหว่างรอบการประเมิน 
                    (ก) องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน มีสัดส่วนคะแนนประเมิน ร้อยละ ๕๐ คือ  

    ๑) หมวดที่ ๑ งานประจ าที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย ตัวชี้วัดผลงานระดับบุคคล (KPI) 
เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน 

    ๒) หมวดที่ ๒ งานเชิงพัฒนา ประกอบด้วย  
    ก) การพัฒนาตนเอง  

    ๑. จ านวนครั้งของการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
        ภายใน/นอกมหาวิทยาลัย  
    ๒. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาตนเอง   
ข) การพัฒนางาน งานของตนเองที่ได้รับการพัฒนา 
ค) การพัฒนาหน่วยงาน ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (เนินการ 

โดยคณะท างาน/คะแนนร่วมกันทั้งหน่วยงาน) 
๓) หมวดที่ ๓ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน  
๔) หมวดที่ ๔ งานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชา 

ก) การมาปฏิบัติงานของบุคลากร วันลาทุกประเภท/รอบ 
ข) วันมาสาย/รอบ  

 (ข) องค์ประกอบที่ ๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ มีสัดส่วนคะแนนประเมินร้อยละ ๓๐ คือ 
การประเมินโดยผู้อ านวยการ ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์  การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการท างานเป็นทีม  

3. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ให้ด ำเนินกำรตำมวิธีกำร ดังนี้  
     3.1 แต่ละรอบการประเมิน ให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ก าหนด และตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับผู้รับการประเมิน 

3.2 เมื่อสิ้นรอบประเมิน ผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินควรร่วมกันวิเคราะห์ผลส าเร็จของงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เพ่ือหาความจ าเป็นในการพัฒนารายบุคคลร่วมกัน 

3.3 การประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมิน
ทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน 

กรณี ที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ ให้ผู้ประเมินหาพยานบุคคลลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินแล้ว 

3.4 การขอทบทวนผลการประเมินให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
(๑) ผู้รับการประเมินยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับแสดงข้อโต้แย้งรายละเอียด และ

เอกสารหลักฐานต่อผู้อ านวยการ ภายในสองวันนับจากวันที่รับทราบผลการประเมิน 
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(๒) ผู้อ านวยการทบทวนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นก่อนส่งผลการประเมินให้มหาวิทยาลัย 
 หากพ้นก าหนดเวลาตาม (๑) ให้ถือว่าผู้รับการประเมินรับทราบผลการประเมินโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

3.5 ให้ผู้อ านวยการ เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และมีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่งเพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศนี้  

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการบริหารส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด และการตีความและวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการบริหาร
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ให้ถือเป็นที่สุด 
 
4. รูปแบบ องค์ประกอบของแบบฟอร์มกำรประเมิน สังกัดส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
                    4.1 ประเมินองค์ประกอบท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงำน 
                                         4.1.1 แบบมอบหมายภาระงาน  ซึ่งได้แสดงข้อตกลงและแบบประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงานฯ (TOR) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                                                 ข้อที่ 1  งานประจ าที่ได้รับมอบหมาย 70 คะแนน 

1.1  ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบตาม (TOR)  
                                                     - งานประจ าที่ได้รับมอบหมาย (65 คะแนน)  

1.2  การมาปฏิบัติงานของบุคลากร 5 คะแนน 
1.2.1  วันลาทุกประเภท/รอบ 6 เดือน (2 คะแนน) 
1.2.2  วันมาสาย/รอบ 6 เดือน (3 คะแนน) 
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ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนของพนักงำนมหำวิทยำลัย สังกัดส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะเชี่ยวชำญ
เฉพำะและประเภทท่ัวไป 

  รอบกำรประเมิน  รอบที่ 1 (1 ตุลำคม ......... ถึงวันที่ 31 มีนำคม ..........)             รอบท่ี 2 (1 เมษำยน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2561) 
ชื่อผู้รับกำรประเมินนำงมนธิรำ  จันสุตะ  ต ำแหน่งผู้ปฏิบัติงำนบริหำร ระดับ ปฏิบัติงำน สังกัด ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
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ตำรำงท่ี 3.1 แบบมอบหมายภาระงาน (70 คะแนน) (ต่อ) 
ล ำดับ

ที ่
ภำระงำน คะแนน

เต็ม100 
คะแนน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้บังคับบัญชำ
ชั้นต้น

ประเมิน 

ผู้บริหำร
ประเมิน 

1 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 
1.1 ลงบันทึกข้อมูลการเข้าท างานของ
บุคลากรประจ าวัน 
1.2 ตรวจสอบและรายงานการขาด ลา มา
สาย ไปราชการของบุคลากร 
1.3 จัดท าเงินเดือนพนักงาน/ลูกจ้าง
ชั่วคราว/ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ง/
เงินค่าสวัสดิการอื่น ๆ ของบุคลากร 
1.4 จัดท ารวบรวม เอกสารการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักฯ ในแต่
ละรอบการประเมิน (ผู้บริหาร/พนักงาน/
ลูกจ้างชั่วคราว) 
1.5 แจ้งผลการประเมิน และส่งเอกสาร
สรุปผลการประเมินต่อกองการเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยได้ทันก าหนดการ 
1.6 ดูแล สิทธิประโยชน์เรื่องสวัสดิการของ
บุคลากรในส านักฯ  
1.7 จัดท ารวบรวมการต่อสัญญาจ้าง
บุคลากร 
1.8 จัดท ารวบรวมการขอต าแหน่งที่สูงขึ้น
ของพนักงาน 
1.9 แจ้งเวียนกฎระเบียบ ข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับงานบุคคล ให้บุคลากรในส านักฯ 
ทราบ 
1.10 รวบรวมประเด็นการให้ข้อมูลในงาน
บุคคลในช่วงรอบนั้น ๆ ที่ผ่านมา จัดท าเป็น
บันทึกเป็นราย ๆ ไป โดยมีการอ้างอิง
ระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
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ตำรำงท่ี 3.1 แบบมอบหมายภาระงาน (70 คะแนน) (ต่อ) 
ล ำดับ

ที ่
ภำระงำน คะแนน

เต็ม100 
คะแนน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้บังคับบัญชำ
ชั้นต้นประเมิน 

ผู้บริหำร
ประเมิน 

2 กำรจัดประชุมประจ ำเดือนภำยในส ำนักฯ 
2.1 ท าแผนการประชุม พร้อมรายละเอียด 
ขั้นตอนก าหนดเวลา  
2.2 แจ้งเวียนแผนการประชุม  
2.3 ท าหนังสือเชิญประชุม และแจ้งก าหนดส่ง
วาระ (เวียนทางอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการ
ปกติ) 
2.4 เตรียมวาระการประชุม และจัดการ
ประชุม  
2.5 จัดท ารายงานการประชุม 
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3 กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
ระดับส ำนัก และระดับมหำวิทยำลัย 
3.1 จัดท าปฏิทินการท างาน 
3.2 จัดประชุมคณะท างานบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน 
3.3 รวบรวมข้อมูลของแต่ละฝ่ายที่ระบุความ
เสี่ยงเพ่ือเสนอต่อที่คณะท างานประชุมฯ   
     พิจารณาจัดการความเสี่ยงต่อไป 
3.4 รวบรวมผลการด าเนินงานเพื่อส่งกอง 
     แผนงานด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
3.5 รายงานตามตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพฯ 
3.6 รับผิดชอบหน้าที่เลขานุการคณะท างาน 
     บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในส านัก 
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ตำรำงท่ี 3.1 แบบมอบหมายภาระงาน (70 คะแนน) (ต่อ) 
ล ำดับ

ที ่
ภำระงำน คะแนน

เต็ม100 
คะแนน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้บังคับบัญชำ
ชั้นต้นประเมิน 

ผู้บริหำร
ประเมิน 

4 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
4.1 รวบรวมเอกสารประกอบการประกัน
คุณภาพ (ตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับผิดชอบ)  
4.2 จัดท ารายงานข้อมูลงานประกันคุณภา
ภายในส่งงานประกันตามรอบการติดตามราย
ไตรมาสให้ทันตามก าหนด 
4.3 ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ 
4.4 จัดท าโครงการตรวจการประเมินคุณภาพ
ภายใน 
4.5 จัดท าเบิกจ่ายค่าตอบแทน/ค่าวัสดุ
ส านักงาน/ค่าใช้สอย  
4.6 ประสานส านักงานประกันฯ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพของส านักฯ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน 
4.7 แจ้งเตือนการด าเนินงานตามปฏิทินการ    
ด าเนินงานประกันคุณภาพฯ 

10    

5 กำรวิเครำะห์และจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังของ
ส ำนัก 
5.1 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาวิเคราะห์และ
วางแผนอัตราก าลัง 
5.2 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดท ากรอบ
อัตราก าลังของส านัก 
5.3 จัดท าแผนการวิเคราะห์เพ่ือวางแผนกรอบ
อัตราก าลัง 
5.4 จัดท ากรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมของ
ส านัก 
5.5 รวบรวมและด าเนินการน าเสนอหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการต่อไป 
5.6 ติดตามผลการจัดท าแผนกรอบอัตราก าลัง
ของส านัก 
5.7 รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบ 

10    

 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานการ นางมนธิรา  จันสุตะ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร   หน้า ๒๗ 
 
 

 
ตำรำงที่ 3.1 แบบมอบหมายภาระงาน (70 คะแนน) (ต่อ) 

ล ำดับ
ที ่

ภำระงำน คะแนน
เต็ม100 
คะแนน 

 ประเมิน
ตนเอง 

ผู้บังคับบัญชำ
ชั้นต้นประเมิน 

ผู้บริหำร
ประเมิน 

6 กำรด ำเนินโครงกำรประจ ำของส ำนักฯ 
ประกอบไปด้วย  โครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี  โครงการกิจกรรม 5 ส.  โครงการ
อบรมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ เป็นต้น 
โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
6.1 เสนอและจัดแผนด าเนินโครงการ 
6.2 แจ้งเวียนก าหนดการ 
6.3 ประสานและเตรียมงานต่าง ๆ 
6.4 ดูแลการด าเนินโครงการด าเนินการไป
อย่างราบรื่น 
6.5 ขออนุมัติเบิกจ่ายโครงการ (ภายใน 30
วัน) 
6.6 รายงานผลการด าเนินโครงการ โดยมี
การวิเคราะห์การด าเนินโครงการ เช่น ปัญหา    
อุปสรรค ฯลฯ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
ได้ในการจัดท าครั้งต่อไป  

5 
5 
 

   

7 จรรยำบรรณบุคลำกร 
7.1 จัดกิจกรรมเก่ียวกับจรรยาบรรณของ
บุคลากร 
7.2 ด าเนินงานกิจกรรม 
7.3 ติดตามการท ากิจกรรมจรรยาบรรณ
บุคลากรตามที่ได้ก าหนดไว้ 
7.4 รายงานตามตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพฯ 

5    

8 กำรพัฒนำตนเอง/งำน 
ระบบการประชุมส านักฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์           
(E-meeting)  
8.1 ศึกษาระบบ 
8.2 เสนอแนวทางและข้ันตอนในการน า
ระบบมาใช้ภายในส านักฯ    

5    

 
 
 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานการ นางมนธิรา  จันสุตะ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร   หน้า ๒๘ 
 
 

ตำรำงท่ี 3.1 แบบมอบหมายภาระงาน (70 คะแนน) (ต่อ) 
ล ำดับ

ที ่
ภำระงำน คะแนน

เต็ม100 
คะแนน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้บังคับบัญชำ
ชั้นต้น

ประเมิน 

ผู้บริหำร
ประเมิน 

9 ภำระงำนอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
9.1 ปฏิบัติตามค าสั่งได้อย่างถูกต้อง 
9.2 ด าเนินการท างานที่ได้รับมอบหมายด้วย 
ขั้นตอน หรือวิธีการที่ถูกต้อง 
9.3 ท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน ใน 
เวลาที่เหมาะสม 
9.4 ท างานที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุ
เป้าหมายตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
9.5 รายงานความคืบหน้าและผลการ
ด าเนินงานที่ได้รับมอบหมายต่อผู้บังคับบัญชา
อย่างต่อเนื่อง 

5    

รวม 100    
 

4.1.2 กำรมำปฏิบัติงำนของบุคลำกร                                                     
ตำรำงท่ี 3.2 วันลาทุกประเภท/รอบ 6 เดือน (2 คะแนน) 

ระดับ เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม 2 คะแนน 
ระดับ 1 เกินจ านวน         20 ครั้ง ไม่ได้คะแนน 
ระดับ 2 จ านวน       16 - 20 ครั้ง 0.5  คะแนน 
ระดับ 3 จ านวน       11 - 15 ครั้ง 1  คะแนน 
ระดบั 4 จ านวน         6 - 10 ครั้ง 1.5 คะแนน 
ระดับ 5 จ านวน         1 - 5   ครั้ง 2 คะแนน 

      
ตำรำงท่ี 3.3 วันมาสาย/รอบ 6 เดือน (3 คะแนน) 

ระดับ เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม 3 คะแนน 
ระดับ 1 เกินจ านวน         20  ครั้ง ไม่ได้คะแนน 
ระดับ 2 จ านวน       13 - 16  ครั้ง 1.2  คะแนน 
ระดับ 3 จ านวน          9 - 12 ครั้ง 1.8  คะแนน 
ระดับ 4 จ านวน          5 - 8   ครั้ง 2.4 คะแนน 
ระดับ 5 จ านวน          1 - 4   ครั้ง 3 คะแนน 

                                                                    
 
 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานการ นางมนธิรา  จันสุตะ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร   หน้า ๒๙ 
 
 

4.2 ประเมินองค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร สังกัดส ำนักบริหำรทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ 
ตำรำงท่ี 3.4 สมรรถนะหลัก (Core Competency) 5  ด้าน  (30 คะแนน)  

กำรประเมินสมรรณนะ น้ ำหนัก 
คะแนน

เต็ม 

กำรประเมิน
ตนเอง 
(ระดบั) 

ผู้บังคับบญัชำ
ชั้นต้นประเมิน 

(ระดบั) 

ผู้บังคับ 
บัญชำประเมิน 

(ระดบั) 

คะแนน 
ที่ได ้

1.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์  0.10 7.50     
2.  การบริการที่ดี  0.05 3.75     
3. การสั่งสมความ   
    เชี่ยวชาญ   
    ในงานอาชีพ  

0.05 3.75     

4.  การยึดมั่นในความ 
     ถูกต้องชอบธรรม 
     และจริยธรรม  

0.10 7.50     

5.  การท างานเป็นทีม  0.10 7.50     
คะแนนรวม   
(ร้อยละ 30) 

0.40 30     

ค ำอธิบำย 
กำรประเมินตนเอง ไม่น ามาคิดคะแนน 
ผู้บังคับบัญชำประเมิน ให้ประเมินตามระดับสมรรถนะ ระดับ 1 ถึง ระดับ 5 ตามค าอธิบาย

สมรรถนะ 
คะแนนที่ได้  =  ระดับสมรรถนะตำมผลกำรประเมิน x คะแนนเต็มของสมรรถนะแต่
ละด้ำน 
                                                                           5 
ตัวอย่าง 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์  มี  5 ระดับ   ผู้บังคับบัญชาประเมินให้ได้ในระดับ 4   คะแนนเต็ม 7.50      
คะแนนที่ได้    = 4 x 7.50 = 6 คะแนน 
                         5 
                                                       
                                                                       
                                                                          
                             
 
 
                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานการ นางมนธิรา  จันสุตะ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร   หน้า ๓๐ 
 
 

ตำรำงท่ี 3.5 ค าอธิบายสมรรถนะหลัก (Core Competency) 5  ด้าน 
1. บริกำรที่ดี (Service Mind : SERV) 2. กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ 

(Expertise-EXP) 
ระดับ 1 เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน 
(ผ่ำน 3 ข้อ) 

 1. สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส จริงใจและให้บริการที่เป็น
มิตร 

 2. การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้กับผู้มารับบริการ 
 3. แจ้งผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการ

ด าเนินการเรื่องหรือขั้นตอนงานต่าง ๆ ทีใ่ห้บริการโดยไม่
เลือกปฏิบัติ 

 4. การรบัฟังปัญหาหรือประเด็นข้อขัดข้องและความ
ไม่เข้าใจของผู้รับบริการโดยไม่แสดงอารมณ์โต้ตอบ 

 5. ประสานงานทั้งภายในและภายนอกเพ่ือให้
ผู้รับบริการได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง 

ระดับ 1 เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำร
ปฏิบัติงำน (ผ่ำน 3 ข้อ) 

 1. ปฏิบัติงานที่ไม่ต้องวิเคราะห์ข้อมูล หรือศึกษา
ค้นคว้า เพิ่มเติม หรือเป็นลักษณะงานแบบเดิมที่เคย
ปฏิบัติ 

 2. ศึกษาหาความรู้ตามท่ีหัวหน้างาน หรือผู้บริหาร
สั่งการ หรือชี้แนะเรื่องที่จะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 

 3. ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยี และศึกษาความรู้
ใหม่ที่เก่ียวข้องกับภาระงานที่ตนรับผิดชอบ 

 4. สามารถน าเทคโนโนยีขั้นพื้นฐานเสนอเพ่ืออธิบาย
งานของตนได้ 

 5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และความรู้ใหม่มาใช้
ในการพัฒนางานของตน 

ระดับ 2 เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน 
(ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินฯ ในระดับ 1 และมีพฤติกรรม
ในกำรปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้ จ ำนวน 3 ข้อ) 

 1. มีความกระตือรือร้น และมีความพร้อมในการ
ให้บริการ 

 2. การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้กับผู้มารับบริการ 
 3. รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้น แก่ผู้รับบริการ 
 4. ดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ พร้อมทั้งน า 

ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค ในการให้บริการไป
พัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 
 
 

ระดับ 2 เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำร
ปฏิบัติงำน 

 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 1 และมี
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ จ านวน 3 ข้อ 

 2. ติดตามเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานของตนที่รับผิดชอบเพื่อน ามาปรับปรุง
พัฒนางานของตนเอง 

 3. ใช้องค์ความรู้ของตนเพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน า 
สอนชี้แนะแนวทางแก่เพ่ือนร่วมงานหรือผู้ที่เก่ียวข้องไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 4. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เทคนิค แนวทาง 
วิธีการของเพ่ือนร่วมงาน หรือบุคคลอื่น มาพัฒนาและ
ปรับปรุงงานที่ตนได้ 

 5. พัฒนาตนเองอยู่เสมอเพ่ือให้เกิดความช านาญ
งานในสายวิชาชีพของตน 

 
 
 
 
 
 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานการ นางมนธิรา  จันสุตะ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร   หน้า ๓๑ 
 
 

ตำรำงท่ี 3.5 ค าอธิบายสมรรถนะหลัก (Core Competency) 5  ด้าน (ต่อ) 
1. บริกำรที่ดี (Service Mind : SERV) 2. กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ 

(Expertise-EXP) 
ระดับ 3 เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน 
(ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินฯ ในระดับ 2 และมีพฤติกรรม
ในกำรปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้ จ ำนวน 3 ข้อ) 

 1. สามารถตอบปัญหาและให้ข้อมูลทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานให้แก่ผู้รับบริการได้ 

 2. สามารถจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพได้ 

 3. สามารถเชื่อมโยงถึงประโยชน์และความส าคัญใน
การให้บริการที่ดีให้แก่ทีมงานหรือเครือข่าย 

 4. น าเสนอวิธีการในการให้บริการที่ผู้รับบริการจะ
ได้รับประโยชน์สูงสุด 

ระดับ 3 เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำร
ปฏิบัติงำน 

 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 2 และมี
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ จ านวน 3 ข้อ 

 2. มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการท างาน 
หรือช่วยแก้ไขปัญหาของทีมงาน 

 3. น าเสนอโครงการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานและ
หน่วยงาน 

 4. น าความรู้ที่ตนเองช านาญงานประกอบการ
พัฒนางาน หรือคู่มือการปฏิบัติงานหรือประกอบการ
ท างานวิจัย 

 5. เสนอผลงานที่ได้จากการศึกษา หรือวิจัยเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงงานของตน หน่วยงานและผู้บริหาร
ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

ระดับ 4 เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน 
(ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินฯ ในระดับ 3 และมีพฤติกรรม
ในกำรปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้ จ ำนวน 3 ข้อ) 

 1. มีคู่มือการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้บริการแก่
ผู้รับบริการ 

 2. สามารถชี้แนะให้ค าปรึกษาแก่เพ่ือนร่วมงานในการ
บริการที่ดีและมีคุณค่าต่อหน่วยงาน 

 3. สามารถสอนงานแก่เพ่ือนร่วมงานในการบริการที่ดี 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะประสบการณ์ในการท างาน 

 4. สามารถสอนงานแก่เพ่ือนร่วมงานและบุคคลอ่ืน 
นอกหน่วยงานในการบริการที่ดีต่อหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย 
 

ระดับ 4 เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำร
ปฏิบัติงำน 

 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 3 และมี
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ จ านวน 3 ข้อ 

 2. ใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของตนสอน
งาน ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่บุคลากรและหน่วยงาน
ภายในองค์กร 

 3. มีผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงระบบงาน 

 4. เป็นวิทยากร และหรือตัวแทนของงาน หรือ
หน่วยงาน ในการน าเสนองานในภาพรวมของหน่วยงาน 

 5. เป็นวิทยากร และหรือตัวแทนของหน่วยงาน ใน
การประชุมสัมมนาภายในองค์กร และระดับชาติ 

 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน นางมนธิรา  จันสุตะ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร   หน้า ๓๐ 
 
 

ตำรำงท่ี 3.5 ค าอธิบายสมรรถนะหลัก (Core Competency) 5  ด้าน (ต่อ) 
1. บริกำรที่ดี (Service Mind : SERV) 2. กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ 

(Expertise-EXP) 
ระดับ 5 เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน 

 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 4 และมี
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ จ านวน 3 ข้อ 

 2. พัฒนากลยุทธ์และวิธีการในการให้บริการเชิงรุกแก่
ทีมงานและหน่วยงาน 

 3. วิจัยสถาบันเก่ียวกับการให้บริการและน าผลมา
พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการด้วยวิธีการแบบใหม่ 

 4. เป็นที่ปรึกษาและมีส่วนช่วยในการตัดสินใจที่
ผู้รับบริการไว้วางใจและประทับใจ 

 5. สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ในการบริการที่
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ระดับ 5 เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำร
ปฏิบัติงำน 

 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 4 และมี
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ จ านวน 3 ข้อ 

 2. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความสามารถและความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรในระดับต่าง ๆ 

 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
แก่บุคลากรภายในองค์กร 

 4. ผลักดันให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ที่สามารถเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีของหน่วยงาน 

 5. ผลักดันให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ที่สามารถเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีของหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัย 
 

3. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation-
ACH) 

4. ควำมร่วมแรงร่วมใจ (กำรท ำงำนเป็นทีม) 
(Teamwork-TW) 

ระดับ 1 เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน 
(ผ่ำน 3 ข้อ) 

 1. พยายามท างานที่ได้รับมอบหมายให้ ถูกต้อง 
 2. มานะ อดทน ขยัน หมั่นเพียรในการท างานให้แล้ว

เสร็จตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 3. รับผิดชอบและส่งงานได้ตามเวลาที่ก าหนด 
 4. ท างานได้ดีขึ้น ถามถึงวิธีการ หรือขอค าแนะน า

อย่างกระตือรือร้น และสนใจใฝ่รู้ 
 5. แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นถึงสิ่ง

ที่ก่อให้เกิดการสูญเปล่า หรือหย่อนประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

ระดับ 1 เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำร
ปฏิบัติงำน (ผ่ำน 3 ข้อ) 

 1. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือ
ทีมงานให้ส าเร็จได้ด้วยตนเอง 

 2. รับผิดชอบภาระงานของตน และสามารถ
ปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามมอบหมาย 

 3. สามารถรายงานผลการด าเนินงาน หรือ
ความก้าวหน้า ของงานให้สมาชิกในทีมทราบ 

 4. สนับสนุนแนวคิด โครงการ กิจกรรม หรือ
กระบวนการท างานของทีม และยอมปฏิบัติตามมติของ
ทีม 

 5. เมื่อได้รับข้อมูล  ข่าวสาร เทคโนโลยีใหม่ หรือ
องค์ความรู้ใหม่ที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการท างาน
ของทีมจะน ามาถ่ายทอดให้สมาชิกในทีมทราบ 

 
 
 
 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานการ นางมนธิรา  จันสุตะ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร   หน้า ๓๑ 
 
 

ตำรำงท่ี 3.5 ค าอธิบายสมรรถนะหลัก (Core Competency) 5  ด้าน (ต่อ) 
3. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation-

ACH) 
4. ควำมร่วมแรงร่วมใจ (กำรท ำงำนเป็นทีม) 

(Teamwork-TW) 
ระดับ 2 เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน 

 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 1 และมี
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ จ านวน 3 ข้อ 

 2. ติดตามและประเมินผลงานของตนตามเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 3. ร้อยละความส าเร็จของชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย 
 4. ร้อยละความส าเร็จของชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายที่

ถูกต้อง 
 5. ร้อยละความส าเร็จของชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายที่

ถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดทรัพยากร และสอดคล้องกับ
เป้าหมายของหน่วยงาน 

ระดับ 2 เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำร
ปฏิบัติงำน 

 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 1 และมี
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ จ านวน 3 ข้อ 

 2. ช่วยเหลือทีมงานในเรื่องที่เก่ียวข้องกับภาระงาน
ที่รับผิดชอบรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง 

 3. ร่วมยินดี และสนับสนุนในทางสร้างสรรค์ เมื่อมีผู้
กล่าวชื่นชมสมาชิกในทีมในทางสร้างสรรค์ 

 4. ชื่นชมหรือชมเชยกับบุคคลอื่นถึงสมาชิกในทีม
ในทางสร้างสรรค์ทุกครั้งที่มีโอกาส 

 5. แสดงความชื่นชมสมาชิกเมื่อทราบข่าวว่าสมาชิก
ได้ท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือต่อองค์กร 

ระดับ 3 เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน 
 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 2 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ จ านวน 3 ข้อ 
 2. มีแผนงานปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
 3. ปรับปรุงวิธีการท างานได้ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. จ านวนผลงานที่มีการปรับปรุงวิธีการท างานได้ดี

ขึ้น 
 5. จ านวนวธิีการท างานแบบใหม่ที่คาดว่าจะท าให้งาน

มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเพ่ือให้ได้ผลงานตามท่ีก าหนด
ไว้ 

ระดับ 3 เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำร
ปฏิบัติงำน 

 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 2 และมี
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ จ านวน 3 ข้อ 

 2. รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของสมาชิกในทีม
และตัดสินใจตามความเห็นส่วนใหญ่ของทีม 

 3. สนับสนุนให้การท างานของทีมบรรลุเป้าหมาย
โดยการเข้าไปช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขปัญหาเมื่อที่ได้รับ
การขอร้องจากสมาชิกในทีม 

 4. การเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมน าเสนอและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นองค์ความรู้ ประสบการณ์ซึ่งกัน
และกัน เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 

 5. ประชุม สัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นที่
หลากหลายของสมาชิกในทีมทุกคนที่จะตัดสินใจ และ
วางแผนงานโครงการกิจกรรมต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานการ นางมนธิรา  จันสุตะ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร   หน้า ๓๒ 
 
 

ตำรำงท่ี 3.5 ค าอธิบายสมรรถนะหลัก (Core Competency) 5  ด้าน (ต่อ) 
3. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation-

ACH) 
4. ควำมร่วมแรงร่วมใจ (กำรท ำงำนเป็นทีม) 

(Teamwork-TW) 
ระดับ 4 เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน 

 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 3 และมี
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ จ านวน 3 ข้อ 

 2. จ านวนวธิีการท างานแบบใหม่ที่ท าให้งานมี
ประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเพ่ือให้ได้ผลงานตามที่ก าหนด
ไว้ และบรรลุเป้าหมายของงาน 

 3. จ านวนวธิีการท างานแบบใหม่ที่ท าให้งานมี
ประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเพ่ือให้ได้ผลงานตามที่ ก าหนด
ไว้ และบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 

 4. จ านวนผลงานที่มีการก าหนดเป้าหมายที่ท้าทาย 
และเป็นไปได้ยาก เพ่ือให้ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็น
ได้ชัด 

 5. จ านวนผลงานที่มีการพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการ 
ท างาน เพ่ือให้ได้ผลงานที่โดดเด่น หรือแตกต่างไม่เคยมี
ผู้ใดท าได้มาก่อน 

ระดับ 4 เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำร
ปฏิบัติงำน 

 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 3 และมี
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ จ านวน 3 ข้อ 

 2. สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่สมาชิกในทีมด้วยการ
ยกย่อง ชมเชยเมื่อสมาชิกสร้างงานหรือประโยชน์ให้แก่
ทีม 

 3. ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพ่ือนร่วมทีม แม้ไม่มี
การร้องขอ 

 4. กระตุ้นและส่งเสริมให้สมาชิกในทีมมีขวัญและ
ก าลังใจในการสร้างประโยชน์แก่ทีม 

 5. สนับสนุนด้านทรัพยากร เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท ์และบุคลากรเป็นต้น เพ่ือช่วยกิจกรรม 
โครงการให้ส าเร็จ 
 

ระดับ 5 เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน 
 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 4 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ จ านวน 3 ข้อ 
 2. จ านวนผลงานที่โดดเดน่ หรือแตกต่างไม่เคยมีผู้ใด

ท าได้มาก่อนอย่างน้อย 1 กระบวนงาน 
 3. จ านวนผลงานที่โดดเดน่ หรือแตกต่างไม่เคยมีผู้ใด

ท าได้มาก่อนอย่างน้อย 2 กระบวนงาน 
 4. ตัดสินใจได้ โดยมีกรค านึงถึงผลได้ผลเสียอย่าง

ชัดเจน และด าเนินการ เพ่ือให้ภาครัฐและประชาชนได้
ประโยชน์สูงสุด 

 5. บริหารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร 
เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงาน ตามท่ี
วางแผนไว้ 

ระดับ 5 เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำร
ปฏิบัติงำน 

 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 4 และมี
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ จ านวน 3 ข้อ 

 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกในทีมสร้าง
สัมพันธภาพกับบุคลากรหน่วยงานอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดเครือข่ายวิชาชีพ 

 3. สนับสนุนในการสร้างกิจกรรม/โครงการที่จะ
ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนในทีมตระหนักถึงการร่วมแรง
ร่วมใจกันในรูปแบบต่าง ๆ 

 4. สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการท างานเป็นทีมใน
หน่วยงาน 

 5. ให้ความส าคัญในการสร้างเครือข่ายระหว่างสาขา
วิชาชีพทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน 

 
 
 
 
 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานการ นางมนธิรา  จันสุตะ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร   หน้า ๓๓ 
 
 

ตำรำงท่ี 3.5 ค าอธิบายสมรรถนะหลัก (Core Competency) 5  ด้าน (ต่อ) 
5. กำรยึดม่ันในควำมถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 

(Integrity-ING) 
5. กำรยึดม่ันในควำมถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 

(Integrity-ING) 
ระดับ 1 เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน 
(ผ่ำน 3 ข้อ) 

 1. การท างานตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติโดยไม่
ฝ่าฝืนกฎ ระเบียบวินัยขององค์กร 

 2. ไม่เบียดบังเวลาราชการไปท าธุระส่วนตัวจนท าให้
ราชการเสียหาย 

 3. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ในวิชาชีพของตนอย่าง
ตรงไปตรงมาจนเป็นที่ยอมรับ 

 4. โต้แย้งอย่างมีเหตุผล หรือแสดงความคิดเห็นที่
แตกต่างในสิ่งที่ตนเห็นว่าไม่ถูกต้องกับเพ่ือนร่วมงานหรือ
หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร 

 5. กล้าแสดงความคิดเห็นของตนอย่างมีเหตุผลและ
ความเป็นไปได้ต่อหัวหน้างาน และหรือท่ีประชุม 

ระดับ 3 เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำร
ปฏิบัติงำน 

 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 2 และมี
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ จ านวน 3 ข้อ 

 2. ครองตน ครองคน ครองงานตามหลักการของ
จรรยาบรรณของข้าราชการและเป็นแบบอย่างที่ดี 

 3. เป็นแบบอย่างท่ีดีในการเสียสละเวลาที่เป็น
ความสุขส่วนตัว เพ่ือให้เกิดผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน 

 4. กล้าแสดงออกในมุมมองที่เห็นแตกต่างอย่าง
ตรงไปตรงมาตามหลักวิชาชีพของตน 

 5. กล้าปฏิเสธ หรือไม่ปฏิบัติตามในกรณีท่ีถูก
ผลักดันให้ปฏิบัติงานที่ตนเห็นว่าไม่ถูกต้องตามหลัก
วิชาชีพ หรือตามระเบียบราชการ หรือไม่ม่ันคงต่อหน้าที่
ราชการ 

ระดับ 2 เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน 
 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 1 และมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ จ านวน 3 ข้อ 
 2. ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายกับหัวหน้างาน

หรือหัวหน้าหน่วยงานให้ส าเร็จ โดยค านึงถึงประโยชน์ที่
หน่วยงานจะได้รับเป็นส าคัญ 

 3. ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา และกล้ายอมรับผิด
เมื่อตนเองท าผิดพลาด 

 4. อาสาท างานนอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมายด้วย
ความเต็มใจแม้ว่าจะมีภาระงานมาก 

 5. ปฏิบัติงานด้วยความ พยายาม มุมานะท างานให้
ส าเร็จ ตลอดจนการให้ก าลังใจเพื่อนร่วมงาน 

ระดับ 4 เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมในกำร
ปฏิบัติงำน 

 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 3 และมี
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ จ านวน 3 ข้อ 

 2. ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมาย 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 3. มุ่งม่ันในการปฏิบัติงานโดยมุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก 

 4. กล้าตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเป็น
ธรรมและโปร่งใส 

 5. กล้าตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเป็น
ธรรม โปร่งใส โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อราชการเป็น
หลัก ถึงแม้ว่าจะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

 
 
 
 
 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานการ นางมนธิรา  จันสุตะ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร   หน้า ๓๔ 
 
 

ตำรำงท่ี 3.5 ค าอธิบายสมรรถนะหลัก (Core Competency) 5  ด้าน (ต่อ) 
5. กำรยึดม่ันในควำมถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity-ING) 

ระดับ 5 เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในระดับ 4 และมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ จ านวน 3 ข้อ 
 2. ประพฤต ิปฏิบัติตัวด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการไทย 
 3. ยืนหยัด พิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของคณะ/หน่วยงานจนเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะ/

หน่วยงาน 
 4. ยืนหยัด พิทกัษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยจนเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 5. ยืนหยัด พิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยจนเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

แม้จะอยู่บนพื้นฐานความเสี่ยงต่อ ความมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่ราชการ และความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานการ นางมนธิรา  จันสุตะ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร   หน้า ๓๕ 
 
 

ตัวอย่ำง แบบสรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
 
ส่วนที่  1 :  ข้อมูลของผู้รับกำรประเมิน 
 
รอบกำรประเมิน     รอบท่ี  1 1  ตุลำคม ........  ถึง  31  มีนำคม ....... 
 
      รอบท่ี  2 1  เมษำยน ....... ถึง  30  กันยำยน ...... 
 
ชื่อผู้รับกำรประเมิน (นำย /นำง/นำงสำว) ....................................................................................................... 
ต ำแหน่ง..............................................ระดับ...........................ประเภทต ำแหน่ง............................................... 
สังกัด................................................................................................................................................................ 
 
ชื่อผู้ประเมิน (นำย/นำง/นำงสำว).................................................................................................................... 
ต ำแหน่ง........................................................................................................................................................... 
 
 
ค ำชี้แจง 
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการนี้มีด้วยกัน  3  หน้า  ประกอบด้วย 
     ส่วนที่  1 : ข้อมูลของผู้รับกำรประเมิน เพ่ือระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้รับการประเมิน 
     ส่วนที่  2:  สรุปผลกำรประเมิน ใช้เพื่อกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ ของงาน 
องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ และน้ าหนักของทั้งสององค์ประกอบในแบบสรุปส่วนที่ 2 นี้ ยังใช้
ส าหรับค านวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการรวมด้วย 
                    -  ส าหรับคะแนนองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน  ให้น ามาจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของ 
                       งาน โดยให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้ 
         -  ส าหรับคะแนนองค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  ให้น ามาจากแบบประเมิน 
                       สมรรถนะ  โดยให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้ 
     ส่วนที่  3 :  แผนพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคล ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันจัดท า
แผนพัฒนา 
                     ผลการปฏิบัติราชการ 
     ส่วนที่  4 : กำรรับทรำบผลกำรประเมิน ผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน 
     ส่วนที่  5 :  ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไป ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปกลั่นกรองผลการประเมิน  
                     แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ และให้ความเห็น 
 
 
 
 
 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานการ นางมนธิรา  จันสุตะ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร   หน้า ๓๖ 
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ส่วนที่  2  :  กำรสรุปผลกำรประเมิน 

องค์ประกอบกำรประเมิน คะแนน 
 

น้ ำหนัก 
(ถ้ำมี) 

รวมคะแนน  

องค์ประกอบที่  1 : ผลสัมฤทธิ์ของงาน     
องค์ประกอบที่  2 : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ    
องค์ประกอบอ่ืน (ถ้ามี)    

รวม 100%  
ระดับผลกำรประเมิน 

□    ดีเด่น  คะแนนระหว่าง  90 – 100 คะแนน 
 □    ดีมาก  คะแนนระหว่าง  80 – 89 คะแนน 
 □    ดี   คะแนนระหว่าง  70 – 79 คะแนน 
 □    พอใช้  คะแนนระหว่าง  60 – 69 คะแนน 
 □    ต้องปรับปรุง คะแนนต่ ากว่า      60    คะแนน 
 
ส่วนที่  3 : แผนพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคล 

ควำมรู้ / ทักษะ /สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ 

วิธีกำรพัฒนำ ช่วงเวลำที่ต้องกำร 
กำรพัฒนำ 

   
   
   
 
ส่วนที่  4  :  กำรรับทรำบผลกำรประเมิน 
ผู้รับกำรประเมนิ : 
□  ได้รับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
        รายบุคคล 

 
ลงชื่อ : ....................................... 
ต าแหน่ง : …………..………………… 
วันที่ : ........................................ 

ผู้ประเมิน : 
□   ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบ 
□   ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่............................................... 
       แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบผลการประเมิน 
       โดยมี...........................................................เป็นพยาน 
                                  ลงชื่อ : ......................................... 
                                  ต าแหน่ง : ………………………….…… 
                                  วันที่ : ........................................... 

 
ลงชื่อ : ....................................... 
ต าแหน่ง : …………..………………… 
วันที่ : ........................................ 

 
 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานการ นางมนธิรา  จันสุตะ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร   หน้า ๓๗ 
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ส่วนที่  5 :  ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำเหนือข้ึนไป 
ผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไป : 
□  เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
□   มีความเห็นต่าง ดังนี้ 
 ............................................................................................................... 
 ........................................................................ ....................................... 
........................................................................ ........................................ 
......................................................................... ........................................ 
 

 
ลงชื่อ : .......................... 
ต าแหน่ง : ………..….…… 
วันที่ : ............................ 

ผู้บงัคับบัญชำเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ำมี) : 
□  เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
□   มีความเห็นต่าง ดังนี้ 
 ........................................................................ ....................................... 
................................................................................................................ 
........................................................................ ........................................ 
......................................................................... ........................................ 

 
 
ลงชื่อ : .......................... 
ต าแหน่ง : ……….……..… 
วันที่ : ........................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานการ นางมนธิรา  จันสุตะ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร   หน้า ๓๘ 
 
 

3.5  เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค ำนึงในกำรปฏิบัติงำน 
         กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร มีสิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานที่
มีตัวชี้วัดเพ่ือให้ทราบว่าผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนนั้นได้ผลเป็นประการใด  และน าเอาผลที่วัดได้
นั้นมาประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นอย่างไร เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารงานงานบุคคลให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ก าหนดไว้เช่น  เพ่ือพิจารณาความดีความชอบ เลื่อน/เพ่ิม
เงินเดือนแต่ละรอบประเมิน หรือเพ่ือน าไปพัฒนาบุคลากร การแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบผล
การปฏิบัติงานของตนว่ามีข้อเด่นข้อด้อยอย่างไร เพ่ือจะได้ปรับปรุงการท างานของตนให้ดีขึ้น และผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการยังจะเป็นเครื่องช่วยพิจารณาหาความต้องการในการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรในเรื่องนั้น ๆ 
ต่อไป 
         การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ด าเนินการโดยอาศัยกฎระเบียบเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

   1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2554  

 2) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555  

   3) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

   4) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 

 5) ประกาศส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2559 

         การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผู้บริหารมีการน า
ผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมินโดยแจ้งปฏิทินการส่งแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชของพนักงานมหาวิทยาลัย และก าหนดระยะเวลาของแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 
ปฏิทินกำรส่งแบบประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของพนักงำนมหำวิทยำลัย สังกัด ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖1 (รอบครึ่งปีแรก) 

ล ำดับ
ที ่

ขั้นตอน 
ก ำหนดเวลำ 

ผู้รับผิดชอบ รอบท่ี ๑ 
(วันที่ ๑๑ ก.ย. 60 - ๑๐ มี.ค. ๖1) 

1 แจ้งก าหนดการส่งแบบ
ประเมินผลปฏิบัติราชการ 

13 มีนาคม ๒๕๖1 ส านักงานผู้อ านวยการ 

2 ก าหนดส่งแบบ
ประเมินผลปฏิบัติราชการ 

๒3 มีนาคม ๒๕๖1 พนักงานทุกคน 

3 ผู้ประเมินด าเนินการ
ประเมินประสิทธิภาพ 

26 - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖1 
 

ผอ./รองผอ. 2 ท่าน 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานการ นางมนธิรา  จันสุตะ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร   หน้า ๓๙ 
 
 

ปฏิทินกำรส่งแบบประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของพนักงำนมหำวิทยำลัย สังกัด ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖1 (รอบครึ่งปีแรก) (ต่อ) 

ล ำดับ
ที ่

ขั้นตอน 
ก ำหนดเวลำ 

ผู้รับผิดชอบ รอบท่ี ๑ 
(วันที่ ๑๑ ก.ย. 60 - ๑๐ มี.ค. ๖1) 

 ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับการ
ประเมิน 

  

4 แจ้งประเมินผลปฏิบัติ
ราชการให้ผู้รับการ
ประเมินรับทราบ 

3 เมษายน ๒๕๖1 งานบุคคล ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
 

5 ส่งแบบสรุปผลการ
ประเมินปฏิบัติราชการให้
กองการเจ้าหน้าที่ 

9 เมษายน ๒๕๖1 ส านักงานผู้อ านวยการ 

6 หน่วยงานตรวจสอบและ
ยืนยันผลการประเมิน
ปฏิบัติราชการก่อน
น าเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล 

11 เมษายน 2561 กองการเจ้าหน้าที่ 

7 เสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือ
พิจารณากลั่นกรองผล
การปฏิบัติราชการและ
การเลื่อนเงินเดือน
บุคลากร 

17 เมษายน 2561 กองการเจ้าหน้าที่ 

8 ประกาศเสนอชื่อผู้มีผล
การปฏิบัติราชการระดับ
ดีเด่นและดีมาก 

ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 กองการเจ้าหน้าที่ 

9 กองการเจ้าหน้าที่ ออก
ค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 
บุคลากร 

ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 กองการเจ้าหน้าที่ 

10 แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน
แก่บุคลากรในระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร 

ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 กองการเจ้าหน้าที่ 

 
 
 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานการ นางมนธิรา  จันสุตะ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร   หน้า ๔๐ 
 
 

แผนกำรด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

 
 
         การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มีการก าหนดให้
ส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร มีดังนี้ 
         1. แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
         2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ สมรรถนะหลัก (5 ด้าน) 
         3. ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป 
         4. แนบเอกสารอ้างอิง/ค าสั่ง เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
         โดยผู้ประเมินท าข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการก่อนการประเมินผลจริงกับผู้รับการประเมิน 
โดยจะแบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ ดังนี้      
         1. องค์ประกอบที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ต้องมีสัดส่วนคะแนนประเมินร้อยละ 70 คือ 

  - งานประจ าที่ได้รับมอบหมาย (70 คะแนน) เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน  
    ก) งานประจ าตามที่ได้รับมอบหมาย  (65 คะแนน) 
    ข) การมาปฏิบัติงานของบุคลากร    (5 คะแนน) 

         2. องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ มีสัดส่วนคะแนนประเมินร้อยละ 30 คือ การประเมิน
โดยผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์  การบริการที่ดี  การ
สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการท างานเป็นทีม  
         กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ข้อควรระวังในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
         1. กำรพิจำรณำเลื่อนหรือเพิ่มเงินเดือนบุคลำกร รอบประเมิน ครั้งท่ี 2 ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2561 

1. ตรวจสอบชื่อ – นามสกุล ของบุคลากรในระหว่างรอบการประเมิน โดยเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยน 
ชื่อ – นามสกุล 

2. ตรวจสอบต าแหน่งและระดับ โดยเฉพาะกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งระหว่างรอบการประเมิน เช่น 
แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานการ นางมนธิรา  จันสุตะ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร   หน้า ๔๑ 
 
 

3. ตรวจสอบเงินเดือน ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 จากค าสั่งเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 
เมษายน 2561 และค าสั่งแก้ไขค าสั่งเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 
โดยเฉพาะกรณีได้รับแต่งตั้งตามข้อ 2 หรือค าสั่งอ่ืน ๆ ที่มีผลให้เงินเดือนเปลี่ยนแปลงระหว่างรอบ
การประเมิน 

4. ตรวจสอบเงินเดือนสูงสุดของแต่ละประเภทและระดับ 
4.1 กรณีข้าราชการฯ ตรวจสอบตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง 

ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 
4.2 กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย ตรวจสอบตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การ

ก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 
5. ตรวจสอบฐานในการค านวณ 

5.1 กรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตรวจสอบฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการ
เลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่ง ตามแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเพ่ิมเงินเดือนในแต่ละ
ประเภทและระดับต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ที่ใช้ส าหรับการเลื่อน
เงินเดือนวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป 

2. กำรงดเลื่อนหรือไม่เพิ่มเงินเดือน 
2.1 ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้บุคลากรทราบเหตุผลที่งดเลื่อนหรือไม่เพ่ิมเงินเดือน ตามแบบฟอร์มที่

มหาวิทยาลัยก าหนด โดยชี้แจงว่างดเลื่อนหรือไม่เพ่ิมเงินเดือนตามข้อใด พร้อมค าอธิบายและ
แนบเอกสารอ้างอิง และให้บุคลากรลงนามรับทราบ 

2.2 กรณีบุคลากรไม่อยู่หรือไม่ยอมรับทราบการงดเลื่อนหรือไม่เพ่ิมเงินเดือน ให้ผู้บังคับบัญชา
จัดหาพยานเพื่อรับทราบการแจ้งดังกล่าวด้วย 

2.3  กรณีบุคลากรประสงค์จะทบทวนการงดเลื่อนหรือไม่เพ่ิมเงินเดือน ให้หน่วยงานด าเนินการ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอทบทวนการงดเลื่อน
เงินเดือนหรือไม่เพ่ิมเงินเดือนของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3. หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรฯ และเพิ่มเงินเดือนพนักงำน
มหำวิทยำลัย 
 ตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2559 และข้อ 8 แห่ง
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเพ่ิมเงินเดือนพนักงาน ใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก าหนดว่าผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละ
ครั้ง ในครึ่งปีผ่านมาจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่าระดับตามที่ ก.บ.บ. ก าหนด 
(2) ไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ 
(3) ไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่า 2 เดือน 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานการ นางมนธิรา  จันสุตะ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร   หน้า ๔๒ 
 
 

(4) ไมข่าดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(5) ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน หรือหากถึงแก่กรรมต้องได้ปฏิบัติ

ราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
(6) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมี

เวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน ยกเว้นในสาขาวิชาที่อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรที่ผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

(7) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลา
ปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน 

(8) ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไม่เกิน 23 วัน แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (6) หรือ (7) และวันลา
ดังต่อไปนี้ 
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลาที่มี

สิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน 
(ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน ไม่เกิน 60 

วันท าการ 
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับ

จากราชการตามหน้าที่ 
(จ) ลาพักผ่อน 
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
(ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันท าการ 
(ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ตามค าสั่งหรือหนังสืออนุญาตของมหาวิทยาลัย 

กำรนับจ ำนวนวันลำส ำหรับกำรลำป่วย กำรลำกิจส่วนตัว กำรลำไปช่วยเหลือภริยำที่คลอดบุตร และ
ลำพักผ่อนให้นับเฉพำะวันท ำกำร  
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บทท่ี 4 
เทคนิคในกำรปฏิบัติงำน 

          แผนกลยุทธ์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ระยะ 5 ปี ในการปฏิบัติงานจะด าเนินการตามแผน
ที่ถูกก าหนดขึ้นให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน ที่มีเป้าหมาย
ผลงานสอดคล้องกับเป้าประสงค์และตัวชี้วัด โดยทั่วไปแล้วการก าหนดแผนปฏิบัติการจะเป็นรายปี โดยจะต้อง
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของงานที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความส าเร็จ  หากมีการระบุจุดมุ่งหมาย ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ตัวชี้วัด ของข้อมูลได้ชัดเจนแล้ว ขั้นตอนการ
บริหารจัดการก็จะมีความสะดวกยิ่งขึ้นและมีแนวโน้มที่จะสามารถบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลสูงสุดได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
4.1 แผนกลยุทธ์ในกำรปฏิบัติงำน 

แผนกลยุทธ์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4) 
ปรัชญา   องค์กรที่สร้างรายได้ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
วิสัยทัศน์ สร้างรายได้เพ่ือส่งเสริมสวัสดิการและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
พันธกิจ  

๑. จัดหารายได้ บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพ่ือสนับสนุน  
พันธกจิ  ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒. จัดบริการสวัสดิการที่มีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการและสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร  

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีความสอดคล้องกับแผนใน

ระดับหน่วยงานและแผนกลยุทธ์ในระดับท่ีสูงกว่า ดังนี้   
๑. แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕64) 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ซึ่งปฏิบัติตามตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ก าหนดมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ และมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕64) ดังนี้  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๖ บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดรับกับ
บริบทที ่เปลี่ยนแปลงไป  

เป้ำประสงค์ มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะที่ดี  สามารถ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลอย่างมีความสุขและความผูกพัน
ต่อองค์กร  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระงาน และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป อย่าง
เป็นระบบและ ต่อเนื่อง  

มำตรกำร (1) พัฒนาทักษะด้านการบริหารให้แก่ผู้บริหารทุกระดับ รวมทัง้การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียม
ความพร้อมใน การเป็นผู้บริหาร (2) พัฒนาบุคลากรทุกประเภทให้มีสมรรถนะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานการ นางมนธิรา  จันสุตะ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร   หน้า ๔๔ 
 
 

๒. แผนกลยุทธ์ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ระยะ ๕ ปี  
(พ.ศ. ๒๕60- ๒๕64) 
 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีส่วนช่วยพัฒนาระบบและ
กลไกการให้บริการ การก ากับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕
64) ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ ๔. พัฒนำระบบบริหำรภำยใน 
เป้ำประสงค์ ๑. มีระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล 

๒. บุคลากรมีศักยภาพ สามารถรองรับงานในอนาคตได้มากขึ้น และท างานได้ 
อย่างมีคุณภาพ 

๓. มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีและเอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
4. ระบบกลไกและการบริหารการเงิน และงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้และเป็น

ปัจจุบัน 
ตัวช้ีวัด       ๑. ระดับความส าเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล (มอบ.๒) 

        2. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ 
                               ปฏิบัติงานได้  
        ๓. ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน 
        4. การทบทวนแผนงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 
        5. การน าเสนอข้อมูลทางการเงินถูกต้องและทันเวลา และผู้บริหารสามารถ 
                               น าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจได้  

วัตถุประสงค์  เพ่ือวัดระดับความส าเร็จในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารองค์กร 
ตำรำงท่ี 4.1 แผนการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แจ้งก าหนดการส่งแบบประเมินผล
ปฏิบัติราชการ           

  
          

  

ก าหนดส่งแบบประเมินผลปฏิบตัิ
ราชการ           

  
          

  

ผู้ประเมินด าเนินการประเมิน
ประสิทธิภาพประสิทธผิลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน           

  

          

  

แจ้งประเมินผลปฏบิัติราชการให้
ผู้รับการประเมินรบัทราบ 

  
          

  
          

ส่งแบบสรุปผลการประเมนิปฏบิัติ
ราชการให้กองการเจ้าหน้าที่ 
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ตำรำงท่ี 4.2 (ตัวอย่ำง) ปฏิทินการส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  

ที ่ ขั้นตอน 
ก ำหนดเวลำ 

ผู้รับผิดชอบ รอบท่ี ๑ 
(วันที่ ๑๑ ก.ย. 60 - ๑๐ มี.ค. ๖1) 

1 แจ้งก าหนดการส่งแบบประเมินผลปฏิบัติ
ราชการ 

13 มีนาคม ๒๕๖1 ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

2 ก าหนดส่งแบบประเมินผลปฏิบัติราชการ ๒3 มีนาคม ๒๕๖1 พนักงานทุกคน 
3 ผู้ประเมินด าเนินการประเมินประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้รับการ
ประเมิน 

26 - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖1 
 

ผอ./รองผอ. 2 ท่าน 

4 แจ้งประเมินผลปฏิบัติราชการให้ผู้รับการ
ประเมินรับทราบ 

3 เมษายน ๒๕๖1 งานบุคคล ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

5 ส่งแบบสรุปผลการประเมินปฏิบัติราชการให้
กองการเจ้าหน้าที่ 

9 เมษายน ๒๕๖1 ส านักงานผู้อ านวยการ 

6 หน่วยงานตรวจสอบและยืนยันผลการ
ประเมินปฏิบัติราชการก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

11 เมษายน 2561 กองการเจ้าหน้าที่ 

7 เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือ
พิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ
และการเลื่อนเงินเดือนบุคลากร 

17 เมษายน 2561 กองการเจ้าหน้าที่ 

8 ประกาศเสนอชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการ
ระดับดีเด่นและดีมาก 

ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 กองการเจ้าหน้าที่ 

9 กองการเจ้าหน้าที่ ออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 
บุคลากร 

ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 กองการเจ้าหน้าที่ 

10 แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนแก่บุคลากรใน
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร 

ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 
2561 

กองการเจ้าหน้าที่ 
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4.2 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
                 4.2.1 ค ำอธิบำยสัญลักษณ์ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
                การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ในคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีสัญลักษณ์ที่
ใช้เพื่อแสดงถึงกิจกรรมที่ด าเนินการ ทิศทางของการปฏิบัติ การตัดสินใจ ซึ่งมีค าอธิบายสัญลักษณ์ที่ใช้ ดังต่อไปนี้ 
 
 
                                                          จุดเริ่มต้น หรือ สิ้นสุดกระบวนการ 
 
 
      กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 
 
 
 
      การตัดสินใจ 
 
 
 
 
      ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน 
 
 
 
 
      จุดเชื่อมต่อจากหน้าหนึ่งไปยังหน้าต่อไป 
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 4.2.2 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
 

 

                                       งานบุคคลรับเอกสารประเมิน 
 

 
                                     จัดท าบันทึกและแจ้งก าหนดการให้                       
                                      พนักงานมหาวิทยาลัยทราบและส่ง                        
                                      แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   
                                    งานบุคคลด าเนินการจัดท าสถิติการลา 
                                          และตารางสรุปผลการประเมิน 
 
                             งานบุคคลรวบรวมเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง 
                               ของแบบฟอร์ม เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาประเมิน  
 
                                          
                                          ผู้ประเมินด าเนินการประเมิน       
                                    ผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมิน 
 
 
                               
                                        งานบุคคลแจ้งผลการประเมินผล 
                                การปฏิบัติราชการให้ผู้รับการประเมินรับทราบ 
 
                                  จัดส่งแบบสรุปผลการประเมินปฏิบัติราชการ 
                                               ให้กองการเจ้าหน้าที่ 
    
                                       
                                   จัดเก็บส าเนา (ลับ) เข้าแฟ้มตามหมวดหมู่ 
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ตำรำงท่ี 4.3 ค าอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ขั้นตอน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ค ำอธิบำย 

1 งานบุคคลรับเอกสารประเมิน - ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกข้อความที่ได้รับ 
เช่น รอบการประเมิน ก าหนดการส่งผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการ 

2 จัดท าบันทึกและแจ้งก าหนดการให้              
พนักงานมหาวิทยาลัยทราบและส่ง                       
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

- จัดท าบันทึกข้อความ เพ่ือแจ้งก าหนดการและให้
จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1. แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติ 
      ราชการ 
  2. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
  3. ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของ 
      งาน     

3 งานบุคคลด าเนินการจัดท าสถิติการลา 
และตารางสรุปผลการประเมิน 

- งานบุคคลด าเนินการจัดท าตารางสรุปสถิติการลา 
และตารางสรุปผลการประเมิน ใน Excel 

4 งานบุคคลรวบรวมเอกสาร ตรวจสอบ
ความถูกต้องของแบบฟอร์ม เพ่ือเสนอ
ผู้บังคับบัญชาประเมินประเมิน 

- งานบุคคลรวบรวมเอกสารของพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และ
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มในข้อ 2 เพ่ือ
เสนอให้ผู้บังคับบัญชาประเมินตามล าดับชั้น 

5 ผู้ประเมินด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมิน 

- ผู้ประเมินด าเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการ โดยประกอบไปด้วย  
  1. ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ 
      ประโยชน์ 
  2. รองผู้อ านวยการฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการ 
      และฝ่ายหอพักนักศึกษา 
  3. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารจัดการ 
      ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน 

6 งานบุคคลแจ้งผลการประเมินผล การ
ปฏิบัติราชการให้ผู้รับการประเมิน
รับทราบ 

- เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้ว
เสร็จ งานบุคคลน าผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ให้ผู้รับการประเมินรับทราบเป็นรายบุคคล (ลับ) 

7 จัดส่งแบบสรุปผลการประเมินปฏิบัติ
ราชการให้กองการเจ้าหน้าที่ 

1. งานบุคคลรวบรวมและตรวจสอบเอกสารและ
สรุปผลเพื่อส่งกองการเจ้าหน้าที่ 
2. จัดท าบันทึกข้อความ (ลับ)  

8 จัดเก็บส าเนา (ลับ) เข้าแฟ้มตามหมวดหมู่ - งานบุคคลด าเนินการจัดเก็บส าเนา (ลับ) เข้าแฟ้ม
ตามหมวดหมู่ต่อไป 
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ตำรำงท่ี 4.4 ตัวอย่ำง สรุปสถิติการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 
เลขที ่
อัตรำ 

ประเภทกำรลำ 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 

รวมวันลำ หมำยเหต ุ
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
   

1.  ลาป่วย         

 

        2. ลากิจส่วนตวั         

        3. ลาพักผ่อน         

        4. มาสาย          

        5. ไปราชการ          

ที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 
เลขที ่
อัตรำ 

ประเภทกำรลำ 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 

รวมวันลำ หมำยเหต ุ
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    
1.  ลาป่วย         

 

        2. ลากิจส่วนตวั         

        3. ลาพักผ่อน         

        4. มาสาย          

        5. ไปราชการ          
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ตำรำงท่ี 4.5 ตัวอย่ำง สรุปคะแนนประเมินผลปฏิบัติราชการ (รอบครึ่งปีแรก) ณ วันที่ 1 เมษายน ….. ถึงวันที่ 30 กันยายน ……. 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
พฤติกรรมกำร

ปฏิบัติกำร 
(30 คะแนน) 

1.1 ผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีที่รับผิดชอบตำม (TOR) ( 100 คะแนน) 

คิดเป็น 
65 

คะแนน 

1.2 กำรมำปฏิบัติงำน รวม
คะแนน

ผลสัมฤทธิ ์
(70 

คะแนน) 

สรุป
คะแนน 
ทั้งสิ้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม 

ประเภท
กำรลำ  

2 คะแนน 

มำสำย 
3 คะแนน 
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4.3 วิธีกำรให้บริกำรกับผู้รับบริกำรที่มีควำมพึงพอใจ 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีความจ าเป็นต้องประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานกับ
บุคลากรภายใน เพ่ือให้ข้อมูล ให้ค าแนะน า ตลอดจนการอ านวยความสะดวกในด้านเอกสารที่ใช้ประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยวิธีให้บริการแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ให้ได้รับความสะดวก ดังนี้ 

๑. จัดท าบันทึกข้อความเพ่ือแจ้งให้ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการก่อนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าสอง
สัปดาห์ 

๒. ส่งข้อมูลเป็นไฟล์เอกสารที่ใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยแชร์ไว้ในกูเก้ิลไดรฟ์  
๓. ให้ค าปรึกษา แนะน า หากเกิดข้อสงสัยต่าง ๆ 
๔. ตรวจสอบเอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการก่อนน าเสนอผู้บริหารพิจารณา 
๕. อ านวยความสะดวกด้านเอกสารที่ใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เช่น ส าเนาค าสั่ง 

ต่าง ๆ เป็นต้น 
 
4.4 วิธีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
          การปฏิบัติงาน ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีการทบทวนภาระงานของพนักงาน ใน
สถาบันอุดมศึกษา เป็นประจ าทุกรอบการประเมิน เพ่ือให้ผลการด าเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์
ของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยผู้ประเมินและ
ผู้รับการประเมินมีข้อตกลงร่วมกันในการจัดท าแบบมอบหมายภาระงาน เพ่ือใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
          ๑. กำรติดตำมและประเมินผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนปกติ 

    1.1 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบครึ่งปีหลัง) โดยแนบเอกสารที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
                     1) ปฏิทินการส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
                     2)  แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
                     3) ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (70 คะแนน) 
                     4) แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (30 คะแนน)  
                     5) แบบเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
               1.2 แจ้งเวียนทางเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
               1.3 แจ้งเวียนทาง LINE ของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
               1.4 มีการน าฐานข้อมูลปฏิทินก าหนดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสถิติจากครั้งก่อนเพ่ือ
ก าหนดระยะเวลาในครั้งต่อไป 

    ๒. ประเมินผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำน  
                  2.1 บุคลากรด าเนินการจัดส่งแบบประเมินจัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้จัดส่งแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบครึ่งปีหลัง) ได้ทันตามก าหนด
ระยะที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100 
                   2.2 น าส่งกองการเจ้าหน้าที่ได้ทันก่อนระยะเวลาที่ก าหนด เพราะมีการติดตามอย่างใกล้ชิด  
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4.5 แนวปฏิบัติที่ดีในกำรปฏิบัติงำน 
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2554 เป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และผลที่ได้จากแบบประเมินการปฏิบัติราชการสามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย โดยน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาเป็นตัววัดผลการด าเนินงาน ให้
พนักงานได้ทราบถึงความรู้ความสามารถของตนเอง ช่วยวิเคราะห์หัวข้อเรื่องในการก าหนดความต้องการฝึกอบรม
ของพนักงานมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ  
 
4.6 จรรยำบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน 

ในการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ข้าพเจ้าปฏิบัติงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ดังนี้  

จรรยำบรรณต่อตนเอง 
๑. ไม่ปฏิบัติงานให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียง 
๒. ปฏิบัติงานโดยปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้อ่ืน 
๓. ไม่กล่าวอ้างและใช้ชื่อของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ 
๔. มีทัศนคติที่ดี รวมทั้งพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
จรรยำบรรณต่อกำรปฏิบัติงำนและหน่วยงำน 
๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
๒. ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
๓. ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้ประหยัด คุ้ มค่ าและงดการใช้ทรัพยากร 

อย่างสิ้นเปลือง 
จรรยำบรรณต่อผู้บังคับบัญชำและผู้ร่วมงำน 
๑. รับฟังความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้อง 
๒. ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานด้วยความสุภาพและมนุษยสัมพันธ์อันดี 
๓. ช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาร่วมกันและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา

หน่วยงาน 
๔. สนับสนุนให้เกิดความสามัคคีของเพ่ือนร่วมงานในการปฏิบัติงานที่เพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานและ

มหาวิทยาลัย 
๕. ยกย่องและให้เกียรติเพื่อนร่วมงานทุกคน 
จรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร 
๑. ไม่เรียกรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใด ๆ จากผู้รับบริการเพื่อกระท าหรือไม่กระท าการใด ๆ 
๒. ไม่เปิดเผยความลับของผู้รับบริการที่ได้มาจากการปฏิบัติงานหรือจากความไว้วางใจ ซึ่งอาจก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อหน่วยงานและผู้รับบริการ 
จรรยำบรรณต่อสังคม 
๑. วางตัวเป็นกลางทางการเมือง และไม่ส่งเสริม สนับสนุน ชักจูงให้ผู้อ่ืนกระท าการเดียวกัน 
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บทท่ี 5 
ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข และกำรพัฒนำงำน 

ในการปฏิบัติงานบุคคล ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พบปัญหา/อุปสรรคหลายประการที่
อาจท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ในการนี้จึงได้รวบรวมประเด็นปัญหา/อุปสรรคที่ส าคัญ และ
แนวทางการแก้ไขปัญหารวมทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนางานโดยสรุป ดังนี้ 
ตำรำงท่ี 5.1 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 
ล ำดับ

ที ่
กำรปฏิบัติงำน ปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไขและกำร

พัฒนำงำน 
1 งานบุคคลรับเอกสารประเมิน - ก า ร ไ ด้ รั บ เ อ ก ส า ร จ า ก

ผู้เกี่ยวข้องอาจเกิดความล่าช้าไม่
ต รงต าม ระยะ เวลาที่ ป ฏิ ทิ น
ก าหนดให้ส่งแบบประเมิน 

1. ให้รีบด าเนินการประสานงาน
ทางโทรศัพท์เพ่ือติดต่อกับกอง
การเจ้าหน้าที่ให้ทราบถึง
ก าหนดการ 
2. การพัฒนางาน คือ จัดท า
ปฏิทินกูเก้ิลคาเลนด้า เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า 
 
 

2 จัดท าบันทึกและแจ้ง
ก าหนดการให้              
พนักงานมหาวิทยาลัยทราบ
และส่ง                       
แบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

- พนักงานมหาวิทยาลัยไม่ค่อยใส่
ใจในวันที่ก าหนดให้ส่งแบบ
ประเมินบางครั้งมีส่งหลังจาก
ก าหนดท าให้งานบุคคลรวบรวม
และตรวจสอบได้ช้ากว่าก าหนด 

1. เร่งติดตามพนักงาน
มหาวิทยาลัย ให้รีบด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทันตาม
ก าหนดระยะเวลา 
2. การพัฒนางาน คือ แจ้งเตือน
ในปฏิทินกูเก้ิลคาเลนด้า เพ่ือให้
ทุกคนทราบ 

3 งานบุคคลด าเนินการจัดท า
สถิติการลา และตารางสรุปผล
การประเมิน 

- การสรุปสถิติการลา ซึ่งต้องใช้
ความรอบครอบในการใส่ข้อมูล 
เพ่ือป้องกันการผิดพลาดที่เกิดขึ้น
เพราะมีผลกับค่าคะแนน 

1. งานบุคคลต้องเพ่ิมความรอบ
ครอบในการกรอกข้อมูลให้
ละเอียดมากยิ่งขึ้น และให้หัวหน้า
ฝ่ายตรวจสอบความถูกต้องต่อไป 
2. การพัฒนางาน คือ น าระบบ
การสแกนลายนิ้วมือจากส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือมาใช้ใน
การลงเวลาปฏิบัติงาน เพื่อความ
ถูกต้อง และรวดเร็ว 

4 งานบุคคลรวบรวมเอกสาร 
ตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบฟอร์ม เพื่อเสนอ
ผู้บังคับบัญชาประเมินประเมิน 

- พนักงานมหาวิทยาลัยบางคนยัง
ไม่เข้าใจในการใส่ข้อมูลการ
ประเมินพฤติกรรม (5 ด้าน) 

1. ส่งเอกสารกลบัเพื่อให้
พนักงานมหาวิทยาลัยแก้ไขให้
ถูกต้องพร้อมทั้งให้ค าแนะน าที่
ถูกต้องในการใส่ข้อมูล 
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ล ำดับ
ที ่

กำรปฏิบัติงำน ปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไขและกำร
พัฒนำงำน 

2. การพัฒนางาน คือ สร้าง
ตารางค านวณ ใน Excel เพ่ือให้
พนักงานทุกคนใส่และ
ประมวลผลได้ทันที 
และจัดท าตัวอย่างการกรอก
ข้อมูลหรือจัดท าโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานกับผู้เกี่ยวข้อง 

5 ผู้ประเมินด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้รับการประเมิน 

- งานบุคคลต้องสรุปและ
ตรวจสอบความถูกต้องของการ
ผลการประเมินปฏิบัติราชการ 

1. งานบุคคลต้องใช้ความรอบ
ครอบในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของค่าคะแนนในแต่ละ
ด้าน 
2. การพัฒนางาน คือ จัดท า
โปรแกรมระบบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

6 งานบุคคลแจ้งผลการ
ประเมินผล การปฏิบัติราชการ
ให้ผู้รับการประเมินรับทราบ 

- ผู้รับการประเมินอาจอยู่นอก
สถานที่อาจส่งผลผู้ผู้รับการ
ประเมินลงนามรับทราบล่าช้า 

1. งานบุคคลต้องประสานงาน
ทางโทรศัพท์ หรือเดินทางไปให้
ผู้รับการประเมินลงนาม เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 
2. การพัฒนางาน คือ รายงานผล
การประเมินทางจดหมายเวียน
อิเล็กทรอนิกส์ 

7 จัดส่งแบบสรุปผลการประเมิน
ปฏิบัติราชการให้กองการ
เจ้าหน้าที่ 

- เกิดความผิดพลาดในการสรุป
เอกสาร ข้อมูลอาจไม่สมบูรณ์ 
 

1. ตรวจสอบความเรียบร้อยของ
ข้อมลูรายละเอียดให้ถูกต้องและ
ชัดเจนก่อนน าส่งกองการ
เจ้าหน้าที่ 
2. การพัฒนางาน คือ จัดจัดท า
โปรแกรมระบบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

8 จัดเก็บส าเนา (ลับ) เข้าแฟ้ม
ตามหมวดหมู่ 

- การจัดเก็บแฟ้มเอกสาร(ลับ) ไม่
อยู่ในตู้กระจกที่ปิดมิดชิด 

1. การจัดเก็บแฟ้มเอกสาร (ลับ) 
ต้องมีใบปกปิดชั้นความลับ ไม่ควร
น ามาไว้ในแฟ้มที่บุคคลอื่นที่ไม่
เก่ียวข้องสามารถเปิดดูได ้
2. การพัฒนางาน คือ การสแกน
ไฟล์เอกสารไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
และจัดเก็บไว้ใน กูเกิ้ลไดร์ฟ 
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