


ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากรสายผู้สอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
ส าหรับรอบประเมินที่ 2/2562 

(ผลงานระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562) 
 
 

ล าดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี หลักฐาน 

1 1.1 แจ้งก าหนดปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

ผู้สอน รอบท่ี 2/2562 (ผลงานระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2561 – 31 
พฤษภาคม 2562) ให้บุคลากรสายผู้สอนทราบ 

1.2 จัดส่งข้อมูลภาระงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอนท่ี
งานต่าง ๆ รับผิดชอบให้บุคลากรสายผู้สอนเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
และเพื่อการจัดท าแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน รอบท่ี 2/2562 

กจ.คณะ ภายใน 20 พฤษภาคม 2562 
 
 
 

3 มิถุนายน 2562 
 

- แจ้งผ่านช่องทาง e-mail และ facebook 
ประชาสัมพันธ์ภายใน อาจารย์ – เจ้าหน้าท่ี 
(ARCH.KKU) 

- บันทึกแจ้งก าหนดปฏิทินการประเมินฯ  
- ไฟล์ข้อมูลภาระงานของบุคลากรสายผู้สอนท่ี

งานต่างๆ รับผิดชอบ 

2 2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ีได้รับตามข้อ 1 และหากไม่มีการ
ปรับปรุงแก้ไขใด ๆ ให้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไปตามข้อ 6 

2.2 กรณีหากมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ให้แจ้งข้อมูลท่ีประสงค์จะปรับปรุง
แก้ไข พร้อมหลักฐาน (ถ้ามี) ท่ี กจ.คณะ เพื่อประสานงานกับงานท่ี
รับผิดชอบข้อมูล ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลให้
ถูกต้อง 

บุคลากรสายผู้สอน 6 มิถุนายน 2562 
 

- ไฟล์ข้อมูลภาระงานของบุคลากรสายผู้สอนท่ี
งานต่างๆ รับผิดชอบ 

- ข้อมูลภาระงานของบุคลากรสายผู้สอนท่ีประสงค์
จะปรับปรุงแก้ไข พร้อมหลักฐาน (ถ้ามี) 

3 ประสานงานกับงานท่ีรับผิดชอบข้อมูล ในการแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล
ภาระงานจากบุคลากรสายผู้สอน เพื่อด าเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลให้ถูกต้อง กรณีหากมีการแก้ไข 

กจ.คณะ 6 - 7 มิถุนายน 2562 ข้อมูลภาระงานของบุคลากรสายผู้สอนท่ีประสงค์
จะปรับปรุงแก้ไข พร้อมหลักฐาน (ถ้ามี) 

4 ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ตามผลการตรวจสอบท่ีได้รับแจ้ง 
และส่งข้อมูลดังกล่าว พร้อมไฟล์ให้ กจ.คณะ เพื่อรวบรวมส่งให้บุคลากร
สายผู้สอน ท่ีแจ้งการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการเก็บข้อมูล 
ภาระงานของบุคลากรสายผู้สอน 

6 - 7 มิถุนายน 2562 ข้อมูลภาระงานของบุคลากรสายผู้สอน ท่ีงานต่าง 
ๆ รับผิดชอบ ท่ีได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลท่ี
ถูกต้องแล้วในระบบฐานข้อมูล พร้อมไฟล์แนบ 

5 ส่งไฟล์ข้อมูลท่ีถูกต้องให้บุคลากรสายผู้สอน ท่ีแจ้งการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล กจ.คณะ 11 มิถุนายน 2562 ไฟล์ข้อมูลภาระงานของบุคลากรสายผู้สอน ท่ีงาน 
ต่าง ๆ รับผิดชอบ ท่ีได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
ท่ีถูกต้องแล้วในระบบฐานข้อมูล 



ล าดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี หลักฐาน 

6 ส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการของตนเอง ในแบบข้อตกลงและการ
รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการฯ  (แบบ สถ. อจ. ปม.1) รอบท่ี  

2/2562 (ข้อมูลผลงานระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 
2562)  และประเมินตนเอง ในแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติ

ราชการฯ (แบบ สถ. อจ. ปม.2) พร้อมแนบแฟ้มสะสมงาน ส่งท่ี กจ.คณะ 
(ห้องประชุมชั้นล่าง) 
 
หมายเหตุ 
แบบ สถ. อจ. ปม.1 และแบบ สถ. อจ. ปม.2 ทางคณะได้มีการปรับปรุง
ใหม่ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่รอบประเมิน 2/2562 เป็นต้นไป ให้ดาวน์โหลดได้ท่ี 
เว็ปไซต์คณะ  
http://arch.kku.ac.th/build/?p=1109 (หัวข้อ 3. หลักเกณฑ์ส าหรับสาย
ผู้สอน) 

บุคลากรสายผู้สอน 17 มิถุนายน 2562 
 

1. ข้อตกลงและการรายงานผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรสายผู้สอน  (แบบ 
สถ. อจ. ปม.1) 

 
2. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ

ของบุคลากรสายผู้สอน (แบบ สถ. อจ. ปม.2) 
 
3. แฟ้มสะสมงาน  
  ภาระงานด้านปริมาณ  
        หากมีอยู่ในฐานข้อมูลท่ีคณะได้สรุปส่งให้

บุคลากรสายผู้สอนเพื่อตรวจสอบมาก่อนแล้ว 
ให้ print จากข้อมูลสรุปน้ันมาแนบเป็น
หลักฐาน พร้อมลงนามรับรองข้อมูลน้ันด้วย  

   ภาระงานด้านคุณภาพ  
        ใหต้้องแนบหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง

ประกอบการพิจารณาด้วย 

7 7.1   ประชุมตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
7.2   แจ้งผลการประเมินพร้อมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ผู้รับการ

ประเมินทราบ ก่อนวันรับฟังสรุปผลการประเมินฯ รายบุคคล 
 
7.3   รายงานวิธีการและผลการประเมิน เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง

ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ผู้ประเมิน  
(ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาท่ีเกี่ยวข้อง 

ประกอบด้วย คณบดี, รองคณบดี, ผู้ช่วย
คณบดี และประธานหลักสูตร) 

19 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 
2562 

18 – 19 กรกฎาคม 2562 
 
 

18 – 19 กรกฎาคม 2562 
 

1. ข้อมูลสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
2. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

(รายบุคคล) 
3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของบุคลากรสายผู้สอน 

8 เข้ารับฟังสรุปผลการประเมินฯรายบุคคล เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานจาก
ผู้ประเมิน 

บุคลากรสายผู้สอน 25 – 26 กรกฎาคม 2562 
 

 

9 ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับมาตรฐาน ความเป็นธรรม และผล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 

คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 
2562 

 

1. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
(รายบุคคล) 

2. รายงานวิธีการและผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรสายผู้สอน 

http://arch.kku.ac.th/build/?p=1109


ล าดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี หลักฐาน 

10 แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ และลงนามรับทราบในแบบ
สรุปผลการประเมิน 

ผู้ประเมิน  
 

31 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 
2562 

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
(รายบุคคล) 

11 11.1 ลงนามรับทราบผลการประเมิน และส่งคืนแบบสรุปผลการประเมินต่อ
ผู้ประเมิน 

11.2 กรณีอุทธรณ์ผลการประเมิน  ให้ท าหนังสือขออุทธรณ์ผลการประเมิน
ต่อคณบดี 

บุคลากรสายผู้สอน 31 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 
2562 

ภายใน 30 วัน นับแต่วัน
รับทราบการแจ้งผลประเมิน 

1. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
(รายบุคคล) 

2. หนังสือขออุทธรณ์ผลการประเมิน (ถ้ามี) 

12 12.1 ส่งผลการประเมิน เสนอต่อมหาวิทยาลัย  
12.2 ส่งแบบรายงานผลการพิจารณา มาตรฐาน ความเป็นธรรม และผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ของคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ เสนอต่อมหาวิทยาลัย  

คณบดี  8 สิงหาคม 2562 แบบฟอร์มและไฟล์ข้อมูลตามท่ีกองการ
เจ้าหน้าท่ีก าหนด 

13 ส่งคืนเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องให้แก่ผู้รับการประเมิน กจ.คณะ 13 สิงหาคม 2562 แฟ้มสะสมงานและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

14 พิจารณาค าอุทธรณ์ (ถ้ามี) และส่งผลการอุทธรณ์เสนอต่ออธิการบดีเพ่ือ
วินิจฉัย 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ โดยเร็ว หนังสือขออุทธรณ์ผลการประเมิน 

 
หมายเหตุ  

ก. ส าหรับบุคลากรท่ีลาศึกษาฯ ในช่วงรอบประเมิน 
                  ให้จัดส่งรายงานผลการศึกษา ตามช่วงเวลาของรอบการประเมินดังกล่าวต่อคณะ ตามแบบฟอร์มซ่ึงสามารถดาวน์โหลดได้จาก 
             เว็ปไซต์คณะ http://arch.kku.ac.th/build/?p=1109   (หัวข้อ 3. หลักเกณฑ์ส าหรับสายผู้สอน) พร้อมหลักฐานตามท่ีก าหนดในแบบฟอร์ม 
 

ข. ส าหรับบุคลากรท่ีไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ในช่วงรอบประเมิน 
     ให้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ตามช่วงเวลาของรอบการประเมินดังกล่าวต่อคณะ  

      ก าหนดเวลาการส่งรายงานส าหรับบุคลากรตามข้อ ก. และ ข. ภายในวันท่ี 17 มิถุนายน 2562 

  
 

http://arch.kku.ac.th/build/?p=1109



