
การประชุมซักซ้อมแนวทาง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564

ระหว่างวันที่  12-20 ตุลาคม 2563



แผนยทุธศาสตรด้์านทนุมนุษยท่ี์ส าคญั ปี 2563 - 2565 

คณะกรรมการทุนมนุษย ์ครัง้ที ่1/2563 วนัที ่8 กนัยายน 2563 (ตามแผนยทุธศาสตรด้์านทุนมนุษย)์



ท าไมต้องเน้นย า้เก่ียวกบักระบวนการประเมินผ 

1.เพ่ือให้กระบวนการประเมินผลเป็นได้ด้วยความถูกต้องตามข้อบังคับมหาวทิยาลยั 
2.เพ่ือให้ผลการประเมินมีความถูกต้อง เทีย่งธรรม น าไปเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการด้านอ่ืน ๆ ทีเ่หมาะสมต่อไป เช่น การพฒันา ฯลฯ
3.เพ่ือป้องกนัข้อร้องเรียนต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้

จดัท ำขอ้ตกลง
กำรปฏิบติังำน

ตั้งคณะกรรมกำร
ประเมิน

ประเมินผลกำร
ปฏิบติังำน

แจง้ผลประเมิน
กำรพฒันำ/ท ำ

ค ำมัน่

กระบวนการประเมิน

 

สาเหตุของการเกดิข้อร้องเรียน เกีย่วกบั การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 7 ราย ปี 62-63
ประเดน็การรอ้งเรียน จ านวน (คน)

• ความไม่ชดัเจนของตวัช้ีวดั/ข้อตก งการปฏิบติังาน 2

• ขาดการส่ือสารเรือ่งตวัช้ีวดัแ ะค่าเป้าหมายการประเมินท่ีชดัเจน
• องคป์ระกอบของคณะกรรมการไม่สมบูรณ์

1

• ไม่ได้รบัความเป็นธรรมจากการประเมิน จากผ คะแนนประเมิน 
ส่งผ ต่อ การไม่ได้รบัสวสัดิการยืดหยุ่นแ ะไม่ได้รบัการเ ื่อน
เงินเดือน

4



 



เร่ืองถึงกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์มหาวทิยาลยั



หัวข้อ / ประเด็นส าคัญ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
1.แนวทางการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน

กลุ่มหัวหน้าฝ่าย/งาน/
หน่วย

90 นาที
2.ขั้นตอนและวิธีการในการวางแผนการปฏิบัติงาน

3.กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

4.วิธีและข้ันตอนการน าส่งข้อตกลงการปฏิบัติงาน เข้าสู่ระบบ ผู้ปฏิบัติงานด้านประเมินผล
การปฏิบัติงานของ

หน่วยงาน 
(แอดมิน)

30 นาที5.วิธีและข้ันตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

หัวข้อ / ประเด็นส าคัญในการสื่อสาร



หน่วยงาน วัน / เดือน / ปี เวลา สถานที่

กลุ่มภาควิชา / การศึกษา / วิจัย 12 ตุลาคม 2563 10.00 – 12.00 น.
ห้องประชุมอรรถสิทธิ์

กลุ่มสนับสนุน (ยกเว้นพยาบาล) 12 ตุลาคม 2563 14.00 – 16.00 น.

กลุ่มพยาบาล (NSO) 14 ตุลาคม 2563 09.00 – 11.00 น.
ณ ห้องประชุม ฝ่ายการพยาบาล
ชั้น M2 อาคารบริหาร

กลุ่มพยาบาล

15 ตุลาคม 2563 13.00 – 15.00 น.

ห้องประชุมอรรถสิทธิ์16 ตุลาคม 2563 09.00 – 11.00 น.

16 ตุลาคม 2563 13.00 – 15.00 น.

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
(ทุกสายงาน) 

20 ตุลาคม 2563 10.00 – 12.00 น.
ห้องประชุม Auditorium 
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

เชิญเข้าร่วมฟังการช้ีแจงพรอ้มตวัอย่างการเขียน PA



การจัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติงาน



ที่มา หลักการ เหตุผล

เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของคณะฯ 
มีความเข้าใจกระบวนการวางแผนการปฏิบัติงาน  
และด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล



เป้าหมายของ การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement)

• เพื่อให้การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานมีความสมบูรณ์ ครอบคลุมภารกิจ

ตามระดับต าแหน่ง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

• เกิดความเข้าใจถึงเป้าหมายผลลัพธ์ที่คาดหวังตั้งแต่ต้นรอบปีประเมินผล

ระหว่าง “ผู้ประเมิน” และ “ผู้รับการประเมิน” 



1.1 
การจัดท าข้อตกลง

ให้ครอบคลุม 4 ภารกิจ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

1.2
การก าหนดสัดส่วน

ของข้อตกลง
การปฏิบัติงาน

1.3
การจัดท าข้อตกลงการ

ปฏิบัติงาน และเกณฑ์การให้
คะแนนเป็นลายลักษณ์อักษร 

1. ขั้นตอนด าเนินการและวิธีปฏิบัติ
การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement)



04030201
ภารกิจ ที่สอดคล้อง

กับประเด็นยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย  

และ/หรือ แผนกลยุทธ์
ของส่วนงาน 

ภารกิจหลัก
ของต าแหน่งงาน 

ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
เพิ่มยกระดับคุณภาพ 

ประสิทธิภาพงาน 
และเป็นการปรับปรุงงาน

1.1 การจัดท าข้อตกลงให้ครอบคลุม 4 ภารกิจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมายเพิ่มเติม 

เพื่อพัฒนางาน 
ศักยภาพ 

และขีดความสามารถ
ของบุคลากร

ภารกิจเพ่ือส่วนรวม 

เพื่อสนับสนุน

การมีส่วนร่วม และ

หารือการร่วมกิจกรรม
ของคณะฯ



แนวทางในการก าหนดสัดส่วนข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ของแต่ละระดับต าแหน่ง

1.2
ภารกิจที่  1 ภารกิจที่  2 ภารกิจที่  3 ภารกิจที่  4

ภารกิจที่สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

และแผนกลยุทธ์
ของส่วนงาน

ภารกิจหลักของต าแหน่งงาน ตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบตามค า

บรรยายลกัษณะงาน

ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม
เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถของบุคลากร

(นอกเหนือจาก JD / ปรับJD)

ภารกิจเพื่อส่วนรวม
เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วม

และ/หรือการร่วมกิจกรรมของ
คณะฯ

ผู้บริหารระดับสูง *
(รองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา/
ผู้อ านวยการ รร., รพ., ศูนย์การแพทย,์ สถาบัน)

70% ** 10% 15% 5%

ผู้บริหารระดับกลาง *
(ผช.คณบดี/รองหน.ภาค/รองผอ./ผช.ผอ./ เลขานุการคณะฯ/
หน.กลุ่มสาขาวิชา/หน.ฝ่าย)

50% ** 25% 20% 5%

ผู้บริหารระดับต้น *
หน.งาน/หน.งานภายใต้ฝ่าย/รองหน.ฝ่าย-งาน/ผตก./หน.หน่วยทางการ    
พยาบาล/หน.หน่วย/หน.หอ/หน.ห้อง/หน.หน่วยสายสนับสนุน 
(ท่ีมีค าสั่งแต่งตั้ง/หนังสือมอบหมายงาน)
หน.ศ.MPU/ศ.เลิศ

30% *** 50% 15% 5%

บุคลากรระดับปฏิบัติการ  
ทุกต าแหน่ง (คุณวุฒิ ป.ตรี ข้ึนไป) 10% *** 60% 25% 5%
บุคลากรระดับช่วยปฏิบัติการ 
(คุณวุฒิ ต ่ากว่า ป.ตรี) 0% *** 75% 20% 5%

* ระดับผู้บริหาร เป็นการก าหนดระดับภายในคณะฯ ส าหรับใช้ในการแบ่งสัดส่วนตัวชี้วดั เพื่อการส่งมอบผลงานที่ชัดเจน และใช้ประกอบการประเมนิผลการปฏบิัติงานประจ าปีของคณะฯ เท่านั้น
** กรณี  ผู้บริหารระดับสูงและกลาง สามารถปรับเพิ่มสัดส่วนของภารกิจที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย  และ แผนกลยุทธ์ของส่วนงานได้มากกวา่ % ที่ก าหนดไว้ในตารางและ
ปรับสัดส่วนของภารกิจอื่นๆ ให้ครบถ้วน
*** กรณี ไม่ได้รับการถ่ายทอดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ประจ าปี  สามารถปรับลดสัดส่วนไปเพิ่มภารกิจที ่2 และ 3 ได้ 



1.3 การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน และเกณฑ์การให้คะแนนเป็นลายลักษณ์อักษร 

01 02

02

• หารือ/พูดคุย ข้อตกลงฯ
• ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมินจัดท าข้อตกลงฯ เป็นลายลักษณ์อักษรในฟอร์มใหม่
• ผู้ประเมินและผู้รับประเมิน ลงลายมือชื่อและระบุวันที่  ทั้ง 2 ฝ่าย

• รวบรวมและน าส่งในระบบน าส่งภายใน 16 พฤศจิกายน 2563
(เปิด 15 ต.ค. - 16 พ.ย. 63)



ก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนนใหม่



ก าหนดวิธีการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน
โดยต้องครอบคลุม 
4 ภารกิจ  ตามข้อบังคับ



(กรณีมีการปรับปรุงรายการภาระงานที่มอบหมายและหรือสัดส่วนน ้าหนักรอบที่ 2
ใหท้ าการปรับปรุงในแบบประเมินชุดใหม่ โดยไม่แก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรอบที่ 1) 

ร้อยละ 10

ร้อยละ 60

10

ตัวอย่าง

40
20



(กรณีมีการปรับปรุงรายการ
ภาระงานที่มอบหมายและหรือ

สัดส่วนน ้าหนักรอบท่ี 2
ใหท้ าการปรับปรุงใน
แบบประเมินชุดใหม่ 
โดยไม่แก้ไขในส่วน

ทีเ่กี่ยวข้องกับรอบท่ี 1) 

ตัวอย่าง

ร้อยละ 25

ร้อยละ 5

20
5

5







แผนพัฒนารายบคุคล
ที่มาของ “หัวข้อ / เรื่อง” ในการพัฒนา  มาจาก
1. ผลการประเมินสมรรถนะประจ าต าแหน่ง ที่มีประเด็นที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม  (area for improvement) จากการประเมินสมรรถนะประจ าต าแหน่ง

จากรอบประเมินท่ีผ่านมา
2. องค์ความรู้หรือทักษะที่ส าคัญ  ที่จ าเป็นต้องพัฒนาและเสริมสร้างเพิ่มเติมเพ่ือให้บุคลากรมีสมรรถนะรองรับการส่งมอบงานในปัจจุบันและอนาคต

เช่น ทักษะส าคัญที่ท าให้เกิดการส่งมอบข้อตกลงการปฏิบัติงาน





2. การลงนามรับทราบข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement)

ให้ “ผู้ประเมิน” และ “ผู้รับการประเมิน” ลงนามรับทราบการจัดท า

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน พร้อมท้ังลงวันที่ ให้เรียบร้อยทั้ง 2 ฝ่าย

3. การส่งข้อตกลงการปฏิบัติงาน  เข้าระบบน าส่งข้อตกลงการปฏิบัติงาน

01 02ผู้บริหารหน่วยงานรวบรวม สง่ให้
ฝ่ายบรหิารทุนมนุษยภ์ายใน 

16 พฤศจิกายน 2563 

สแกนข้อตกลงการปฏิบัติงาน                 
ที่ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้วใน
รูปแบบ PDF (ขนาดไม่เกิน 4 MB. ต่อ 1 ไฟล์)

ส่งให้ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ผ่านระบบ
น าส่งข้อตกลงการปฏิบัติงาน 



กรณี “ผู้ประเมิน” และ “ผู้รับการประเมิน” ไม่สามารถจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันได้  ให้ผู้บังคับบญัชาระดับถัดขึ้นไป 
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

หากผู้ปฎิบัติงานไม่ท าข้อตกลงฯ ตามค าวินิจฉัยช้ีขาด 
ให้ถือว่าไม่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน และจะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
โดยให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัยฐานขัดค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
และฐานไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ  ค าสั่งของมหาวิทยาลัย 



การปรับแนวทางในการให้คะแนนแก่ผู้รับการประเมิน  ดังนี้

• ผลลัพธ์สูงกว่าเป้าหมายมาก  หรือสูงกว่าผลลัพธ์ที่คาดหวังมาก ................................ = 9 – 10  คะแนน 

• ผลลัพธ์ได้ตามเป้าหมาย  หรือได้ตามผลลัพธ์ที่คาดหวัง  ............................................. = 7 – 8  คะแนน

• ผลลัพธ์ได้ใกล้เคียงเป้าหมาย  หรือได้ใกล้เคียงผลลัพธ์ที่คาดหวัง ............................... = 5 – 6  คะแนน

• ผลลัพธ์ต ่ากว่าเป้าหมาย  หรือต ่ากว่าผลลัพธ์ที่คาดหวัง ............................................. = 3 – 4  คะแนน

• ไม่มีผลลัพธ์ หรือผลลัพธ์ต ่ากว่าเป้าหมายมาก หรือต ่ากว่าผลลัพธ์ที่หวังมาก ..... = 0 – 2  คะแนน



การเลือก
คณะกรรมการ
ประเมินผล

การปฏิบัติงาน



เป้าหมายของ การเลือกคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

• เพื่อให้มีความชัดเจน ตรงกันในการแต่งตั้ง “ประธานคณะกรรมการ

ประเมินผลฯ” และมีแนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

• เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการจัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลฯ ให้แล้วเสร็จ   

ตั้งแต่ต้นรอบปีประเมินผล



02

03

01

กรรมการคนที่สาม 
ได้รับการเสนอช่ือจากกลุ่มผู้รับการประเมิน
จ านวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เป็น “กรรมการ”

“ประธานคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน” 
ผูป้ระเมิน โดยปกติแล้วหมายถึง 
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ของผู้รับการประเมิน 

หากคณะฯ มีการแบ่งหน่วยงานเป็นการภายใน 
และได้มอบหมายให้มีหัวหน้าหน่วยงานหรือ
หัวหน้าสาขาวิชาปฏิบัติหน้าท่ีก ากับ ดูแล และ
บริหารจัดการหน่วยงานหรือสาขาวิชานั้น ๆ  
ใหถ้ือว่าหัวหน้าหน่วยหรือหัวหน้าสาขาวิชานั้น
เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงของบุคลากร
ในหน่วยงานหรือสาขาวิชา  ท้ังนี้  หากเป็นการมอบหมายให้ก ากบัดูแล
ก ากับหน่วยงาน (หัวหน้าหน่วยสายสนับสนุน) ให้มีค าสั่งแต่งตั้ง หรือ
มีหนังสือมอบหมายหน้าทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการ
ไม่มอบหมายด้วยวาจา

ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ประเมิน  เป็น  “กรรมการ” 
โดยให้ค านึงถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติงานท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว 

กรรมการคนที่สอง



กรรมการคนที่สาม 
ได้รับการเสนอชื่อจากกลุ่มผู้รับการประเมิน จ านวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็น “กรรมการ”

• การเสนอชื่อจากกลุ่มผู้รับการประเมิน  อาจจะมาจากการร่วมลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับของ
กลุ่มผู้รับการประเมิน  หรือการร่วมตกลงกันระหว่างกลุ่มผู้รับการประเมิน  หรือวิธีการอื่นใด

• การได้มา    ซึ่งกรรมการตาม (3) ท่ีได้รับการเสนอช่ือจากกลุ่มผู้รับการประเมิน
“ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานทีส่ังกดัหน่วยงานหรือส่วนงานเดยีวกัน  ซึ่งทราบข้อมูลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน  หรือปฏิบัติงานร่วมกันในฐานะผู้ร่วมงาน  และ/หรือ
มีการรับส่งข้อมูลการท างานระหว่างกนั  ทราบและเข้าใจการท างานของผู้รับการประเมิน
ภายในหน่วยงาน และสามารถประเมินผลการปฏบิัตงิานได้” 

การได้มา    
ซึ่งกรรมการตาม (3) ท่ีได้รับการเสนอช่ือ
จากกลุ่มผู้รับการประเมิน



ข้อมูลการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ e-PA

ก าหนดให้ลงข้อมูลและกดส่งให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 4 ธันวาคม  2563
เพ่ือที่ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์จะได้ด าเนินการเสนอคณบดีเพื่อลงนามออกค าสั่งต่อไป  
หน่วยงานและบุคลากรสามารถตรวจสอบรายนามคณะกรรมการฯ ได้
จากระบบ e-PA ตั้งแต่วันที่  16 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น ต้องเปล่ียนแปลงรายชื่อกรรมการระหว่างปีประเมินฯ  ได้แก่ กรรมการโอนย้าย เปลี่ยนหน่วยงาน 
หรือพ้นสภาพด้วยเหตุใดๆ  ให้ท าหนังสือแจ้งฝ่ายบริหารทุนมนุษย์  เพื่อด าเนินการแก้ไขค าสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน



ตวัอย่าง
ข้อตก งการปฏิบติังานงานพันธมิตรเชิงกลยุทธ์





หัวข้อ / ประเด็นส าคัญ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
1.แนวทางการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน

กลุ่มหัวหน้าฝ่าย/งาน/
หน่วย

90 นาที
2.ขั้นตอนและวิธีการในการวางแผนการปฏิบัติงาน

3.กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

4.วิธีและข้ันตอนการน าส่งข้อตกลงการปฏิบัติงาน เข้าสู่ระบบ ผู้ปฏิบัติงานด้านประเมินผล
การปฏิบัติงานของ

หน่วยงาน 
(แอดมิน)

30 นาที5.วิธีและข้ันตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

หัวข้อ / ประเด็นส าคัญในการสื่อสาร





ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร

ข้อมูลส่วนบุคคล

*ตรวจสอบความถูกต้อง
1.ช่ือ-นำมสกลุ
2.รหสับุคคล
3.ผูบ้งัคบับญัชำชั้นตน้



ข้อตกลงการปฏิบัติงาน

*ลงนาม : จ ำเป็นตอ้งมีกำรลงนำมทั้ง ผูรั้บกำร
ประเมิน และ ผูบ้งัคบับญัชำชั้นตน้ ทุกหนำ้
วนัที ่: ระบุวนัท่ีลงนำม



ผลลพัธ์และเกณฑ์การให้คะแนน

*ลงนาม : จ ำเป็นตอ้งมีกำรลงนำม
ทั้ง ผูรั้บกำรประเมิน และ 
ผูบ้งัคบับญัชำชั้นตน้ ทุกหนำ้
วนัที ่: ระบุวนัท่ีลงนำม



แผนพฒันารายบุคคล

*ผู้บังคบับัญชาลงนามพร้อมระบุวนัทีล่งนาม



*ตัวอย่าง

กำรก ำหนดช่ือไฟล์
รหัสบุคลากร(6หลัก)  + ปีประเมิน + R + รอบประเมิน)

ตัวอย่าง :  99999964R1.pdf

*ตัวอย่าง

ข้อแนะน าควรตั้งชื่อไฟล์ ZIP เป็นภาษาอังกฤษ



ระบบน าส่งข้อตกลงการปฏิบัติงาน(Performance Agreement) ส าหรับ Admin

https://bit.ly/3i0f8tr

https://bit.ly/3i0f8tr


Login เข้าสู่ระบบ

*โทเค็น (Token) = รหัสบุคลากร (6 หลัก)



PDF
1.ขนาดไม่เกิน 4MB / File
2.Upload ได้ไม่เกิน 20 File

ไฟล์บีบอัด (Zip)
1.ขนาดไม่เกิน 1GB / File
2.Upload ได้ไม่เกิน 10 File



ตรวจสอบชื่อไฟล์ และ
รายละเอียดทั้งหมด คลิก   
เพื่อด าเนินการส่ง File 
ข้อตกลงฯทั้งหมด

การน าส่งข้อตกลงเสร็จสมบรูณ์



วิธีใช้ระบบน าส่ง  
สามารถศึกษาจากคู่มือใช้งานระบบน าส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ที่ลงลายมือชื่อรับทราบแล้ว

การเข้าใช้ระบบน าส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

Link Admin:    https://rb.gy/bervzq

VDO แนะน าการใช้งานระบบฯ

https://bit.ly/30M1uEe



ขั้นตอนการจัดตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ผ่านระบบ e-PA



คู่มือขั้นตอนการจัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ผ่านระบบ e-PA



Timeline PA

8 Oct 2020 9-23 Oct 2020 24-31 Oct 2020 1-5 Nov 2020 5-16 Nov 2020 1-16 Nov 2020

เสนอผู้บริหาร สื่อสารกลุ่มหัวหน้างาน บุคลากรท า PA ลงนามรับทราบ PA Admin บันทึกลงระบบ HC ตรวจสอบข้อมูล

HC น าเสนอแนวทาง
การประเม ินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี ให้ 
คกก .ประจ  าคณะฯ 
พิจารณาเห็นชอบ

(ผ่าน คกก.บริหารทุน
มนุษย์ฯ เมื่อ 8ก.ย.63) 

12 Oct 2020 (เช้า)
กลุ่มภาควิชา/การศึกษา(44 คน) 
12 Oct 2020(บ่าย)
กลุ่มสนับสนุน
(ไม่รวมพยาบาล)(65 คน)
14 Oct 2020 
กลุ่มทีมบริหารพยาบาล
(60 คน)
15-16 Oct 2020 (เช้า+บ่าย)
กลุ่มพยาบาล(183 คน)
20 Oct 2020  
กลุ่ม CNMI (54 คน)
(พยาบาล39+ต าแหน่งอ่ืนๆ 15)

หัวหน้าท าข้อตกลง
กับบุคลากรในสังกดั

บุคลากรและหัวหน้าลง
นามรับทราบข้อตกลง
ร่วมกัน

Admin ตรวจสอบการลง
ช ื ่อร ับทราบการท  า  PA 
ระหว่างหัวหน้ากับบุคลากร 
และบันทึกข้อมูลในระบบ

HC ตรวจสอบ/
ติดตามผู้ท า PA ให้
ครบทุกคน

Timeline PA



การติดต่อทีม กรณีมีข้อสอบถามเพ่ิมเติม

Scan QR Code
HC Ramathibodi



http://intranet.rama.mahidol.ac.th/dean/h
r/Webhr2016/webcontent/RahrHappy/pe
rformance.html

http://intranet.rama.mahidol.ac.th/dean/hr/Webhr2016/webcontent/RahrHappy/performance.html



