
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 1 

 ครั้งพเิศษที่ 1/2559 2 

เม่ือวันศุกรท์ี่  2  ธันวาคม  2559 3 

ณ  ห้องประชมุสุรินทร์  โอสถานเุคราะห ์ อาคารสาธารณสขุวิศิษฏ์ 4 

 *********************** 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดี       กรรมการ 
3. รศ.ภูษิตา อินทรประสงค์ รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
4. รศ.พิพัฒน์ ลักษมีจรลักุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา กรรมการ 
5. รศ.จกัร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
6. ผศ.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
7. รศ.ลีรา กิตติกูล หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 
8. ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 
9. ผศ.พีระ ครึกคร้ืนจิตร หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
10. ผศ.ประยทุธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
11. ผศ.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 
12. รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
13. รศ.สุปรียา ตันสกุล หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
14. อาจารย์กิติพงษ์ หาญเจริญ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
15. รศ.พิศษิฐ ์ วัฒนสมบูรณ ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
16. รศ.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
17. ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
18. รศ.จรีนันท ์ แกล้วกล้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
19. ผศ.สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
20. อาจารย์วันวิสาข ์ ศรีสุเมธชัย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
22. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากสํานักงานคณบดี กรรมการ 
23. นางศิริลกัษณ ์ พวงแก้ว ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน จากภาควิชา กรรมการ 

 7 
ผู้ไม่มาประชุม 8 

1. อาจารย์เชต ใจกัลยา รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา 
2. ผศ.จงจินต์ ผลประเสรฐิ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล 
3. รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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4. รศ.เนาวรัตน์ เจริญค้า ผู้แทนคณาจารย์ประจํา 
  1 
ผู้เขา้ร่วมประชุม  2 

1.  ผศ.พิมพ์สรุางค์ เตชะบุญเสริมศักด์ิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมพิเศษ 3 

   และการประชาสัมพันธ์ 4 

 5 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 6 

รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม และได้7 

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 8 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 9 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 10 

  ไม่มีเรื่องแจ้ง 11 
 12 

ระเบยีบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุม  13 

  ไม่มี 14 
 15 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสบืเนื่อง    16 

 3.1  พิจารณายกเลิกการจ่ายเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 17 

(พ.ต.ส.) ของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จ่ายจากเงินรายได้คณะ ประจําปีงบประมาณ 2560 18 

 ประธานฯ  แจ้งว่า สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะคร้ังที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 19 

25 พฤศจิกายน 2559 เสนอให้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาหาหรือแนวทางในการยกเลิกการจ่ายเงินเพ่ิมสําหรับ20 

ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จ่ายจากเงินรายได้21 

คณะ  จึงขอใหท้ี่ประชุมร่วมกันพิจารณา 22 

  รศ.สุนีย์ ละกําป่ัน แจ้งว่า จากการหาข้อมูลเพ่ิมเติม ทราบว่าลักษณะการจ่ายเงิน พ.ต.ส. ใน23 

หน่วยงานอ่ืนมีความหลากหลาย มีการจ่ายในอัตราที่ไม่เท่ากัน เช่นมีการจ่ายตามภาระงาน จึงขอเสนอให้24 

ทบทวนวิธีการบริหารจัดการ การจ่ายเงิน พ.ต.ส. นอกจากน้ีตามท่ีประธานฯ แจ้งว่าได้เสนอผ่านประชาคม25 

คณะฯ น้ัน ก็มไิด้มีการพิจารณาเป็นมติของประชาคม ผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบจากการยกเลิกการจ่ายเงิน พ.ต.ส. ไม่26 

ทราบเรื่อง 27 

              ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า เงินงบประมาณในส่วนของค่าตอบแทน พ.ต.ส. คณะฯ ได้รับจัดสรร28 

เฉพาะบุคลากรที่มีสทิธิได้รับ ซึ่งเป็นข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ29 

เท่าน้ัน  ส่วนผูท้ี่บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นอํานาจของส่วนงานท่ีจะพิจารณาจัดสรรให้  ซึ่งทีผ่่านมา30 

คณะฯ มีเงินรายได้คณะฯสูงกว่ารายจ่าย ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ จึงจัดสรรให ้ แต่ปัจจุบันคณะฯ 31 

มีเงินรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย จึงจําเป็นต้องยกเลิกการจ่ายเงิน พ.ต.ส. 32 
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            ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันเสนอแนวทางและมีการอภิปรายกันอย่างหลากหลายโดยสรุปดังน้ี 1 

              1.ให้ทบทวนการบริหารจัดการ เช่น การนําเงินงบประมาณ พ.ต.ส. ของข้าราชการและพนักงาน2 

เปลี่ยนสถานภาพมาเฉลี่ยจ่ายให้ผู้ทีถู่กยกเลิกการจ่าย พ.ต.ส.  แต่ทั้งน้ีก็จะกระทบสิทธิของผู้ที่ได้รับอยู่เดิม 3 

              2. ให้ภาควิชาดูแลโดยใช้เงินรายได้หลักสูตร  4 

              3. ในอนาคตคณะฯ จะหาบุคลากรมาบรรจุเป็นอาจารย์ยาก โดยเฉพาะแพทย์ ทันตแพทย์  5 

               4. เป็นการสะท้อนถึงสถานภาพความไม่มั่นคงของบุคลากร 6 

               5. จัดใหผู้้ที่ถูกยกเลิกการจ่าย พ.ต.ส. ไปปฏิบัติงานที่ OPHETS และจ่ายค่าตอบแทนใหเ้หมาะสม7 

กับวิชาชีพ 8 

               6. เรื่องการสื่อสาร ขอให้คณบดีและหัวหน้าภาควิชาช่วยสื่อสารกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทราบเป็น9 

รายบุคคล 10 

               7. ในการรับสมัครบุคลากรใหม่ต้องแจ้งให้ทราบเรื่องการไม่จ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ต.ส. 11 

              ทีป่ระชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอต่างๆของที่ประชุมฯ แล้วมมีติให้ยกเลิกการจ่ายเงินเพ่ิม12 

สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จา่ยจากเงิน13 

รายได้คณะ ประจําปีงบประมาณ 2560 และขอให้ประธานฯ สื่อสารแจ้งให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้ง 12 รายทราบ 14 

และมอบหมายให้ไปช่วยปฏิบัติงานที่ OPHETS โดยให้ได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสมกับวิชาชีพ 15 

 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการตามมติของที่ประชุมต่อไป 16 

 17 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  18 

4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 19 

(สาธารณสุขศาสตร์) ภาคปกติ 20 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า ด้วยประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร21 

มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ภาคปกติ  มีกําหนดครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ 23 ธันวาคม 2559   22 

ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารงานของหลักสูตร  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ภาคปกติ ดําเนินไป23 

อย่างมีประสิทธิภาพ ขอเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ24 

บริหารหลักสูตรฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ.2556 หมวดที่ 3 ข้อ 20 25 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (20.2) กําหนดไว้ว่า “ให้หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตรโดยความเห็นชอบ26 

ของคณะกรรมการประจําส่วนงาน เสนอรายช่ือผู้เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตาม27 

องค์ประกอบข้อ 20.1” ดังกล่าว รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 28 

      ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ต่อไป 29 

 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 30 

 31 

 32 

 33 
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ระเบยีบวาระที่  5   เรื่องอ่ืนๆ  1 

 5.1  การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล (PA)  2 

  รองคณบดี แจง้ว่า คณะกรรมการกําหนดกรอบแนวทาง และเกณฑ์การประเมิน ผลการ3 

ปฏิบัติงานของบุคลากร จะมกีารประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2 วันที่ 9 ธันวาคม 2559  และได้จัดทาํเอกสาร 4 

สรุปสาระสําคญัของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ5 

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559 ตามหนังสอืเวียน กองทรัพยากรบุคคล ที่ ศธ 0517/ว.7235 ลง6 

วันที่ 7 พ.ย. 2559  แจ้งแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย7 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559 ซึง่มีผลใช้8 

บังคับต้ังแต่วันที่ 1 พ.ย. 2559  ดังน้ี 9 

การประเมินเดิม  การประเมินใหม่ 
รอบการประเมิน ปีละ 2  ครั้ง 

ครั้งที่ 1   
- 1 ตลาคม – 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
ครั้งที่ 2   
- 1 เมษายน – 30 กันยายน 

(ข้อ 9)  ให้จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ปีละ 1 ครั้ง  
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ของรอบปีการประเมินน้ัน 

1. (ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ร่วมกันกําหนด
ตัวช้ีวัดและเกณฑ์ผ่านการประเมินในระดับต่างๆ 
(การให้คะแนนในระดับต่างๆ) ตามเกณฑ์ผ่านให้
ชัดเจน 

2. รอบการประเมิน ปีละ 2  ครั้ง 
ครั้งที่ 1   
   - 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 
    ประเมินเพ่ือติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการ
ดําเนินการตาม PA  การติดตามและหรือนําไปปรับปรุง PA 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 ก็ได้ 
ครั้ง 2 

- 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 
    ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยนําผลการประเมินครั้งที่ 1 
และคร้ังที่ 2 มาประเมินร่วมกัน 

 สําหรบัรอบการประเมินปีงบประมาณ 2560 
1. พนักงานทุกประเภท 
     - ให้จัดทํา PA  ต้ังแต่เดือนตุลาคม  2559 – 30 
มิถุนายน 2560 (นําผลประเมินใช้ประกอบเลื่อนเงินเดือน       
1 ตุลาคม 2560) 
2. ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา(เงินงบประมาณ/เงินรายได้) 
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   2.1 จัดทํา PA  ครั้งที่ 1 
  - วันที่ 1 ตุลาคม 2559 -31 มีนาคม 2560 
 (นําผลประเมนิใช้ประกอบเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2560) 
   2.2 จัดทําPA ครั้งที่ 2 
   - วันที่ 1 เมษายน – 30 มถิุนายน 2560 
(นําผลประเมินใช้ประกอบเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 2560) 

 1 

สาระสาํคญั 2 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใน3 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559 4 

1. แบบประเมนิผลการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย 5 

    - ส่วนที่ 1 ข้อตกลงการปฏิบัติงาน Performance Agreement (PA) 6 

    - ส่วนที่ 2 สมรรถนะทีค่าดหวัง (Competency) 7 

2. รอบปีการประเมิน :  หมายถึงช่วงระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – วันที่ 30 มิถนุายน ของปีถัดไป 8 

ข้อ 7  หัวหน้าส่วนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส่วนงาน อาจกําหนดหลักเกณฑ์และ9 

วิธีการประเมินผลฯ ในส่วนงานเพ่ิมเติมได้โดยให้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ10 

ล่วงหน้าก่อนถึงรอบปีการประเมิน 11 

ข้อ 10  ให้คณบดี แต่งต้ังคณะกรรมการ ประเมินต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป ตามท่ีผู้ประเมินเสนอ  ประกอบด้วย 12 

(1) ผู้ประเมินเป็นประธาน 13 

(2) ผู้ได้รับการเสนอช่ือโดยผู้ประเมิน  เป็นกรรมการ 14 

(3) ผู้ได้รับการเสนอช่ือจากกลุ่มผู้รับการประเมิน จํานวน 1 ใน 3 ของ คณะกรรมการฯ 15 

    ทั้งน้ีการได้มาของคณะกรรมการ (3) ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของส่วนงาน โดยผู้ได้รับการเสนอ16 

ช่ือต้องสังกัดหน่วยงานหรือส่วนงานเดียวกัน 17 

ข้อ 11  การประเมินฯ ประกอบด้วย 2  องค์ประกอบ 18 

(1) การประเมินผลงาน(Performance) 19 

(2) การประเมินสมรรถนะ (Competency) 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 
 27 
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ตําแหน่ง 

คะแนน(ร้อยละ) คะแนน(ร้อยละ) 
PA สมรรถนะ (Competency) 

Core และ Managerial 
1.ตําแหน่งบริหาร 
(คณบดี รองคณบดี และหัวหน้าภาควิชา) 

50 
 

50 

2.ตําแหน่งประเภทบริหารอ่ืน                
(เลขานุการคณะ หัวหน้างาน 

60 40 

ตําแหน่ง PA Core และ Functional 
3.ตําแหน่ง ประเภทวิชาการ 80 20 
4.ตําแหน่งประเภทสนับสนุน 80 20 

  1 

 ข้อ 13  กรณีทีผู่้ประเมินกับผูร้ับการประเมินไม่สามารถจัดทํา PA ร่วมกันได้ให้ผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไป2 

เป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดและให้ถือเป็นที่สุด 3 

ข้อ 14  ผู้ปฏิบัติงานผู้ใดไม่จัดทํา PA ตามคําวินิจฉัยช้ีขาด ข้อ 13 จะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 4 

และถือว่าเป็นการกระทําผิดวินัย 5 

ข้อ 17 ระดับคะแนนผลการประเมิน 6 

            ดีเด่น         = 90 -100    คะแนน 7 

            ดีมาก         = 80 - 89.90  คะแนน 8 

            ดี              = 70 - 79.90  คะแนน 9 

            พอใช้         = 60 - 69.90  คะแนน 10 

            ควรปรับปรุง = ตํ่ากว่า 60  คะแนน 11 

ทั้งน้ีผู้รับการประเมินได้คะแนนตํ่ากว่า 60 คะแนน จะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 12 

ข้อ 18  ผู้ประเมินต้องแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบพร้อมลงลายมือช่ือรับทราบผลการ13 

ประเมินเป็นรายบุคคลให้แล้วเสร็จภายหลังการประเมินแต่ละคร้ัง ดังน้ี 14 

            ครั้งที่ 1 (รอบการประเมิน 1 ก.ค. – 31 ธ.ค.)   ภายในเดือนมกราคม 15 

            ครั้งที่ 2 (รอบการประเมิน 1 ม.ค. – 30 มิ.ย.)   ภายในเดือนกรกฏาคม 16 

   กรณีผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมอืช่ือ ให้หาพยานบุคคลลงลายมือช่ือ และหรือวิธีอ่ืนๆ เพ่ือเป็น17 

หลักฐานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินแลว้ 18 

 19 

 20 

 21 

 22 
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ข้อ 22  กรณีผลการประเมนิอยู่ในเกณฑ์ ต้องปรับปรุง (ผลการประเมนิ ตํ่ากว่า 60 คะแนน) 1 

กรณ ี: พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล / พนักงาน
มหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) 

การปฏิบัติ 

 - ผลการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ของรอบปีประเมินถัดไป  
ยังอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง (ตํ่ากว่า 60 คะแนน) 
 

- ใหส้่วนงานเสนออธิการบดีพิจารณาให้โอกาส
พัฒนาและปรับปรุง อีกคร้ังหน่ึง หรือสั่งใหอ้อกจาก
งานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.ค. กําหนด 

กรณ ี: ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างส่วนงาน การปฏิบัติ 
-  ผลการประเมินฯ แต่ละคร้ัง  ยังอยู่ในเกณฑ์ต้อง
ปรับปรุง (ตํ่ากว่า 60 คะแนน) ติดต่อกัน 2 ครั้ง ไม่ว่า
จะอยู่ในรอบการประเมินใดก็ตาม และส่วนงานได้ให้
โอกาสพัฒนาและปรับปรุงแลว้  แต่ผลการประเมินยัง
อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง (ตํ่ากว่า 60 คะแนน) อีก  

- ใหส้่วนงานเสนออธิการบดีพิจารณาให้โอกาส
พัฒนาและปรับปรุงฯ หรือสั่งให้ออกจากงานได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.ค. กําหนด 

 2 
 ข้อ 23  กรณี ผู้รับการประเมิน เห็นว่าผลการประเมินไม่เป็นธรรม ให้ผูร้ับการประเมินย่ืนหนังสือแจ้ง3 

คัดค้านผลการประเมิน ภายใน 15 วันทําการนับถัดจากวันทราบผลการประเมิน 4 

          เมื่อหัวหน้าส่วนงานได้รับเรื่องคัดค้านแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการประเมินทบทวนผลการประเมิน และ5 

แจ้งผลให้หัวหน้าส่วนงานทราบภายใน 15 วันทําการ นับจากวันที่หัวหน้าส่วนงานได้รับหนังสือคัดค้าน            6 

         ทั้งน้ี  หัวหน้าส่วนงานหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมาย แจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นลายลักษณ์7 

อักษรภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันได้รับทราบผลการพิจารณา 8 

 ข้อ 25  ให้ส่วนงานหรือหน่วยงานวางระบบการจัดเก็บผลการประเมินการปฏิบัติงาน   และให้ถึอว่า9 

คะแนนผลการประเมิน เป็นความลับ และให้จัดเก็บผลการประเมินไว้ 5 ปี ยกเว้นกรณีมีคดีความอาจเก็บไว้10 

มากกว่า 5 ปี 11 

ข้อ 26  บทเฉพาะกาล 12 

    (1) ใหใ้ช้รอบการประเมินตามข้อบังคับน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 13 

   (2) ,(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2560  (1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560)   ให้ปฏิบัติ14 

ดังน้ี 15 

 16 

พนักงานมหาวิทยาลัย/พนกังานส่วนงาน ข้าราชการ/ลกูจ้าง 
1. ให้ทํา PA ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 –30 มิ.ย. 2560 
(ประเมินครั้งเดียวให้เสร็จภายใน เดือนกรกฎาคม 2560) 
    โดยนําผลการประเมินในช่วงเวลาดังกล่าวมาใช้
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ต.ค. 
2560 

1. ให้ทํา PA   
 ครั้งที่ 1 ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 –31 มี.ค. 2560 
    โดยนําผลการประเมินในช่วงเวลาดังกล่าวมาใช้
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 
เม.ย. 2560 
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 ครั้งที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 1 เม.ย. 2559 – 30 ม.ิย. 2560 
    โดยนําผลการประเมินในช่วงเวลาดังกล่าวมาใช้
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ต.ค. 
2560 

 1 
 ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ได้จัดทํากรอบภาระงานและสัดส่วนภาระงานของสายวิชาการ 2 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงาน(PA) ซึ่งจะเป็นการคิดภาระงานเกณฑ์กลาง จะต้องตัด3 

เกณฑ์เหมือนกันทุกภาค จะได้นําเสนอคณะกรรมการกําหนดกรอบภาระงานฯ พิจารณาเพ่ือนําเสนอท่ีประชุมฯ 4 

ต่อไป     5 

 ที่ประชุมได้เสนอข้อคิดเห็นให้คณะฯ ดําเนินการให้ชัดเจนในรอบการประเมินปีต่อไปและสื่อสารให้6 

ประชาคมรับทราบในเร่ืองต่างๆ เช่น  7 

    1. การกําหนดเกณฑ์การประเมิน และระดับการประเมิน 8 

    2. การกําหนดภาระงานสอน วิจัย บริการวิชาการ การคิดช่ัวโมงการปฏิบัติงาน และการกําหนด9 

สัดส่วนภาระงาน 10 

    3. การแต่งต้ังคณะกรรมการการประเมิน 11 

 ที่ประชุม   :   รับทราบและมอบหมายใหร้องคณบดีดําเนินการต่อไป 12 

 13 

ปิดประชุมเวลา  13.00  น. 14 

     15 
นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

ผศ.บุณยฤทธ์ิ  ปัญญาภิญโญผล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


