
วนั เดือน ปี /เวลา กิจกรรม ผู้ด าเนินการ/ รับผิดชอบ

วันที่ 26 ตุลาคม 2558  - ได้รับสรุปผลการประเมินโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment)  - ส านักคอมพิวเตอร์

   ในภาพรวมของพฤติกรรมการท างานด้านความร่วมมือ

   การเอาใจใส่ ความต้ังใจ และความรับผิดชอบในหน้าที่
วันที่ 29 ตุลาคม 2558  - ส่งวงเงินที่ใช้ในการเล่ือน (แผ่นซีดี)  - กองบริหารงานบุคคล

 - สรุปวันลา (1 เม.ย.58 - 30 ก.ย.58)
วันที่ 6 พฤศจกิายน 2558  - ส่งผลประเมินแบบ ป.มบส.3 ของขา้ราชการในสังกดั  - 4 คณะ และส านักงานอธิการบดี

 - แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ (80:20)    ส่งกองบริหารงานบุคคล
 - ประกาศเร่ืองอตัราร้อยละของฐานในการค านวณ  - กลุ่มผู้บริหาร (ป.มบส.1-3)
   (ที่อธิการบดียงัไม่ได้ลงนาม)    ส่งกองบริหารงานบุคคล

วันที่ 11 พฤศจกิายน 2558  - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินเบือ้งต้นของ  - อธิการบดี  และรองอธิการบดี
   กลุ่มผู้บริหาร กอ่นน าเสนอคณะกรรมการกล่ันกรองฯ และ
   เลขานุการส่งสรุปผลการประเมินไปยงักองบริหารงานบุคคล

วันที่ 18 พฤศจกิายน 2558  - จดัประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองผลการประเมิน  - กองบริหารงานบุคคล
เวลา .................. น.    การปฏิบัติราชการของขา้ราชการ (1 เม.ย.58-30 ก.ย.58)  - คณะกรรมการประเมินฯ

วันที่ 20 พฤศจกิายน 2558  - จดัท าค าส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการและให้ได้รับเงิน  - กองบริหารงานบุคคล
เป็นต้นไป    ค่าตอบแทนพิเศษ (1 ตุลาคม 2558)

 - บันทึกขอ้มูลการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการ
   ในระบบโครงการจา่ยตรงเงินเดือน  ณ  กรมบัญชีกลาง
   และบันทึกฐานขอ้มูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย (ERP)
 - ติดประกาศค าส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการ
   และส่งส าเนาค าส่ังให้กบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงหากกจิกรรมใดกจิกรรมหนึง่มีการล่าช้าไม่เป็นไปที่ตามก าหนด

ปีงบประมาณ  2558

ปฏิทินการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

รอบ 6 เดือน (1 เม.ย.58 - 30 ก.ย.58)



วนั เดือน ปี /เวลา กิจกรรม ผู้ด าเนินการ/ รับผิดชอบ

วันที่ 26 ตุลาคม 2558  - ได้รับสรุปผลการประเมินโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment)  - ส านักคอมพิวเตอร์

   ในภาพรวมของพฤติกรรมการท างานด้านความร่วมมือ

   การเอาใจใส่ ความต้ังใจ และความรับผิดชอบในหน้าที่

วันที่ 29 ตุลาคม 2558  - สรุปผลและรวมคะแนนการประเมินทั้งหมด 100% ประกอบด้วย  - กองบริหารงานบุคคล

    1. ผลประเมินการปฏิบัติราชการ 80%

    2. พฤติกรรมการมาท างาน 20 %
วันที่ 4 พฤศจกิายน 2558  - จดัประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  - กองบริหารงานบุคคล

เวลา .................. น.    การปฏิบัติงานของลูกจา้งประจ า (1 เม.ย.58 - 30 ก.ย.58)  - คณะกรรมการประเมินฯ
วันที่ 6 พฤศจกิายน 2558  - จดัท าค าส่ังเล่ือนขั้นค่าจา้งของลูกจา้งประจ าและให้ได้รับเงิน  - กองบริหารงานบุคคล

เป็นต้นไป    ค่าตอบแทนพิเศษ (1 ตุลาคม 2558)
 - บันทึกขอ้มูลการเล่ือนขั้นค่าจา้งของลูกจา้งประจ า
   ในระบบโครงการจา่ยตรงเงินเดือน  ณ  กรมบัญชีกลาง
   และบันทึกฐานขอ้มูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย (ERP)
 - ติดประกาศค าส่ังเล่ือนขั้นค่าจา้งของลูกจา้งประจ า
   และส่งส าเนาค าส่ังให้กบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

หมายเหตุ

ปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า

รอบ 6 เดือน (1 เม.ย.58 - 30 ก.ย.58)

ปีงบประมาณ  2558

ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงหากกจิกรรมใดกจิกรรมหนึง่มีการล่าช้าไม่เป็นไปที่ตามก าหนด



วนั เดือน ปี /เวลา กิจกรรม ผู้ด าเนินการ/ รับผิดชอบ

วันที่ 26 ตุลาคม 2558  - ได้รับสรุปผลการประเมินโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment)  - ส านักคอมพิวเตอร์

   ในภาพรวมของพฤติกรรมการท างานด้านความร่วมมือ

   การเอาใจใส่ ความต้ังใจ และความรับผิดชอบในหน้าที่
วันที่ 29 ตุลาคม 2558  - ส่งวงเงินที่ใช้ในการเล่ือน (แผ่นซีดี)  - กองบริหารงานบุคคล

 - สรุปวันลา (1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58)

วันที่ 6 พฤศจกิายน 2558  - ส่งผลประเมินแบบ ป.มบส.3 ของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกดั  - 4 คณะ และส านักงานอธกิารบดี ส านักอื่นๆ

 - แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ (80:20)    ส่งกองบริหารงานบุคคล
 - ประกาศเร่ืองอตัราร้อยละของฐานในการค านวณ  - กลุ่มผู้บริหาร (ป.มบส.1-3)
   (ที่อธิการบดียงัไม่ได้ลงนาม)    ส่งเลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วันที่ 13 พฤศจกิายน 2558  - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินเบือ้งต้นของ  - อธิการบดี  และรองอธิการบดี
   กลุ่มผู้บริหาร กอ่นน าเสนอคณะกรรมการกล่ันกรองฯ และ
   เลขานุการส่งสรุปผลการประเมินไปยงักองบริหารงานบุคคล

วันที่ 19 พฤศจกิายน 2558  - จดัประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองผลการประเมิน  - กองบริหารงานบุคคล
เวลา .................... น.    การปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย  - คณะกรรมการประเมินฯ

   (1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58)

วันที่ 20 พฤศจกิายน 2558  - จดัท าค าส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  - กองบริหารงานบุคคล
เป็นต้นไป  - บันทึกขอ้มูลการเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

   ในฐานขอ้มูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย (ERP)
 - ติดประกาศค าส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
   และส่งส าเนาค าส่ังให้กบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงหากกจิกรรมใดกจิกรรมหนึง่มีการล่าช้าไม่เป็นไปที่ตามก าหนด

ปีงบประมาณ  2558

ปฏิทินการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวทิยาลัย

 (1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58)



วนั เดือน ปี /เวลา กิจกรรม ผู้ด าเนินการ/ รับผิดชอบ

วันที่ 26 ตุลาคม 2558  - ได้รับสรุปผลการประเมินโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment)  - ส านักคอมพิวเตอร์

   ในภาพรวมของพฤติกรรมการท างานด้านความร่วมมือ

   การเอาใจใส่ ความต้ังใจ และความรับผิดชอบในหน้าที่

วันที่ 29 ตุลาคม 2558  - สรุปผลและรวมคะแนนการประเมินทั้งหมด 100% ประกอบด้วย  - กองบริหารงานบุคคล

    1. ผลประเมินการปฏิบัติราชการ 80%

    2. พฤติกรรมการมาท างาน 20 %
วันที่ 4 พฤศจกิายน 2558  - จดัประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  - กองบริหารงานบุคคล

เวลา .................. น.    ของพนักงานราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 (1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58)  - คณะกรรมการประเมินฯ
วันที่ 6 พฤศจกิายน 2558  - จดัท าค าส่ังเล่ือนเงินค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2558)  - กองบริหารงานบุคคล

เป็นต้นไป  - บันทึกขอ้มูลการเล่ือนเงินค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
   ในระบบฐานขอ้มูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย (ERP)
 - ติดประกาศค าส่ังเล่ือนเงินค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
   และส่งส าเนาค าส่ังให้กบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

หมายเหตุ

ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558

(1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58)

ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงหากกจิกรรมใดกจิกรรมหนึง่มีการล่าช้าไม่เป็นไปที่ตามก าหนด


