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[ กลับไปยัง...สารบญั ] 

ล าดับการท างานของโปรแกรมและสถานะของใบประเมิน 

ล ำดับกำรท ำงำน สถำนะใบประเมิน 
ผู้ รับการประเมินจดัท าใบประเมิน 01 สร้างใหม่(เจ้าตวัแก้ไขข้อมลูได้) 
เสนอแผนให้หวัหน้า 02 เสนอแผนการปฏิบติังานให้หวัหน้า 
หวัหน้าไม่เห็นชอบกบัแผน แล้วส่งกลับผู้ รับ
ประเมิน 

03 หวัหน้าไม่เห็นชอบกบัแผนที่เสนอ 

หวัหน้าเห็นชอบกบัแผน 05 ให้กรอกผลการปฏิบติังาน (เจ้าตวัแก้ไขข้อมลูได้) (ข้าม
จาก 04) 

ผู้ รับการประเมินรายงานผลการปฏิบติังาน 05 ให้กรอกผลการปฏิบติังาน (เจ้าตวัแก้ไขข้อมลูได้) 
เสนอผลให้หวัหน้า 06 เสนอผลการปฏิบติังานให้หวัหน้า 
หวัหน้าไม่เห็นชอบกบัผล แล้วส่งกลับผู้ รับประเมิน 07 หวัหน้าไม่เห็นชอบกบัผลที่เสนอ 
หวัหน้าเห็นชอบกบัผล  08 หวัหน้าเห็นชอบกบัผลที่เสนอ (กรรมการกรอกข้อมลูได้) 
อยู่ระหว่างกรรมการให้คะแนน 08 หวัหน้าเห็นชอบกบัผลที่เสนอ (กรรมการกรอกข้อมลูได้) 
ประธานกรรมการสรุปคะแนนเรียบร้อยแล้ว 09 ประธานยืนยนัผลการประเมิน 
การเจ้าหน้าที่คณะประกาศผลและผู้ถกูประเมิน
ตรวจสอบผลประเมิน 

10 ประกาศผลให้ผู้ถกูประเมิน/หน.รับทราบ 

ผู้ถกูประเมินกดปุ่ มรับทราบผล 11.1ผู้ถูกประเมินเซ็นต์รับผลการประเมิน 
 11.2ผู้ถูกประเมินไม่เซ็นต์รับผลการประเมิน 
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[ กลับไปยัง...สารบญั ] 

FLOW – ขั้นตอนการท างานหลกั 

 
กำรก ำหนด Admin สำมำรถก ำหนดไดจ้ำกระบบสังกดัตำมกำรปฏิบติังำนจริง ใน MIS-DSS 

กจ.กลำง กจ.วิทยำเขต 
 

กจ.ภำค 
 

กจ.คณะ 
 

1. การก าหนด Admin (กจ.), หัวหน้า และกรรมการ 
1.1 กำรแต่งตั้ง Admin (กจ.) ระดบัต่ำงๆ 

หมำยเหต ุก ำหนดไดจ้ำกระบบสังกดัตำมกำรปฏิบติังำนจริง ใน MIS-DSS 
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[ กลับไปยัง...สารบญั ] 

 
 

กจ.ภำค/คณะ/วิทยำเขต 

1.2  Admin ก ำหนดบุคลำกรลงในระบบสังกดัตำมจริง  

ผูรั้บกำร
ประเมิน 

ก ำหนด 
สังกดั 

หมำยเหตุ ก ำหนดไดจ้ำกระบบสังกดัตำมกำรปฏิบติังำนจริง ใน MIS-DSS 
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[ กลับไปยัง...สารบญั ] 

 
 

 
 
ในขั้นตน้ จะมีกำร convert ขอ้มูลคณะกรรมกำรจำกระบบ Competency Online  มำใส่ไวใ้นระบบ TOR 
Onlinr

กจ.ภำค/คณะ/วิทยำเขต 

1.3  Admin แต่งตั้ง ผูบ้งัคบับญัชำ (หวัหนำ้) ภำยในหน่วยงำน 

หวัหนำ้ 

แต่งตั้ง 

หมำยเหตุ ก ำหนดไดจ้ำกระบบสังกดัตำมกำรปฏิบติังำนจริง ใน MIS-DSS 

 

กจ.ภำค/คณะ/วิทยำเขต 

 

1.4  Admin สร้ำงคณะกรรมกำร และก ำหนดบุคคลเป็นกรรมกำร 

สร้ำงและ
ก ำหนด 

หมำยเหต ุน ำขอ้มูลมำจำกระบบ Competency 

 

กรรมกำร1 

ประธำน 

กรรมกำร 

กรรมกำร2 

กรรมกำร3 
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[ กลับไปยัง...สารบญั ] 

 
 

 
 

ผูรั้บกำรประเมิน 

2. ผู้รับการประเมินจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน (แผน) 
2.1 ผูรั้บกำรประเมินสร้ำงและกรอกใบประเมิน 

ใบประเมิน 

เลือก 

ตน้แบบใบประเมิน 

สร้ำงและกรอก 

  

ผูรั้บกำรประเมิน 

 

2.2 ผูรั้บกำรประเมินท ำกำรเสนอแผนใหห้วัหนำ้ 

ใบประเมิน 

เสนอแผน 

หวัหนำ้ 

 

ใหก้บั 

2.3 หวัหนำ้ท ำกำรเห็นชอบกบัแผน 

ผูรั้บกำรประเมิน 

 

ใบประเมิน 

เห็นชอบ 

 
ไม่เห็นชอบ 

หวัหนำ้ 

 

แจง้ผล 
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[ กลับไปยัง...สารบญั ] 

 

 
 

ผูรั้บกำรประเมิน 

 

2.4 ผูรั้บกำรประเมินสั่งพิมพใ์บประเมิน (กรณีหวัหนำ้เห็นชอบ)*   

ใบประเมิน 

2.5 ผูรั้บกำรประเมินแกไ้ขแผน ในระหวำ่งรอบกำรประเมิน*** 

แจง้ผล 
 
 

ปรับแกแ้ผน 

พิมพเ์อกสำร 

เซ็นรับทรำบแผน 

ผูรั้บกำรประเมิน 

 

ใบประเมิน 

ปรับสถำนะ 
 
 

พิจำรณำใหม่ หวัหนำ้ 
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[ กลับไปยัง...สารบญั ] 

 
 

 
 

กจ.ภำค/คณะ/วิทยำเขต 

 

3. ผู้รับการประเมินรายงานผลการปฏิบัติงาน  

3.1 Admin ประกำศใหร้ำยงำนผลกำรปฏิบติังำน  

ผูรั้บกำรประเมิน 

ประกำศใหร้ำยงำนผล 

ผูรั้บกำรประเมิน 

 

3.2 ผูรั้บกำรประเมินกรอกผลกำรปฏิบติังำนในใบประเมิน 

ใบประเมิน 

รำยงำนผล 

3.3 ผูรั้บกำรประเมินท ำกำรเสนอผลกำรปฏิบติังำนใหห้วัหนำ้ 

ผูรั้บกำรประเมิน 

 

ใบประเมิน 

เสนอผล 

หวัหนำ้ 

 

ใหก้บั 
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[ กลับไปยัง...สารบญั ] 

 
 

3.4 หวัหนำ้ท ำกำรเห็นชอบผลกำรปฏิบติังำน และกรอกจุดเด่น  

3.5 ผูรั้บกำรประเมินสั่งพิมพใ์บประเมิน (หวัหนำ้เห็นชอบกบัแผน)*   

ผูรั้บกำรประเมิน 

 

ใบประเมิน 

พิมพเ์อกสำร 

หวัหนำ้ 

 

ส่งให ้

ผูรั้บกำรประเมิน 

 

ใบประเมิน 

เห็นชอบ 

 
ไม่เห็นชอบ 

หวัหนำ้ 

 

แจง้ผล 

เซ็นรับรอง 
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[ กลับไปยัง...สารบญั ] 

 

 
 

 

4 คณะกรรมการประเมิน TOR และ Competency 
4.1 ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรใหค้ะแนน TOR เบ้ืองตน้ 

 

ใบประเมิน 

กรอกคะแนนเบ้ืองตน้ 

กรรมกำร1 กรรมกำร2 

กรรมกำร N 

 

ประธำน หมำยเหต ุ ตอ้งประเมินในระบบ Competency 
ควบคู่กนัไปดว้ย 
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[ กลับไปยัง...สารบญั ] 

 

 
 

4.2 คณะกรรมกำรประชุมเพื่อพูดคุยสรุปคะแนนและยนืยนัผลกำรประเมิน   

 

ใบประเมิน 
ประชุม 

กรรมกำร1 

กรรมกำร2 

กรรมกำร N 

ประธำน 

กรอกคะแนนสรุป 

และยนืยนัผล 

หมำยเหต ุหลงัจำกยนืยนัผลกำรประเมิน
แลว้ จะกลบัมำแกไ้ขใบประเมินไม่ได ้
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[ กลับไปยัง...สารบญั ] 

 

 
 

 
 
 

 

ใบประเมิน** 

พิมพเ์อกสำร 

4.4 Admin พิมพเ์อกสำรผลกำรประเมิน 

กจ.ภำค/คณะ/วิทยำเขต 

** เฉพาะตอนที่เป็นผลคะแนน 

4.3 กรณีปรับคะแนน หลงัจำกยนืยนัผล (แต่ยงัไมป่ระกำศ)  

ประธำน 

 

ใบประเมิน 

ปลดลอ็ค 
 

แกไ้ขคะแนน 

และยนืยนัผล 

กจ.ภำค/คณะ/วิทยำเขต 

ส่งให ้
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[ กลับไปยัง...สารบญั ] 

 

 
 

5. หน่วยงานประกาศผลการประเมิน 
5.1 Admin ปรับสถำนะใบประเมินเป็นประกำศผล 

 

ใบประเมิน 

ประกำศ 
 

ส่งให ้

กจ.ภำค/คณะ/วิทยำเขต 

ผูรั้บกำรประเมิน1 

ผูรั้บกำรประเมิน 2 

ผูรั้บกำรประเมิน 3 

 

 

หมำยเหตุ  จะมีผลคะแนนจำกระบบ 
Competency ปรำกฏอยูใ่นแบบ ส.1, สล.1 
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[ กลับไปยัง...สารบญั ] 

 
 

ผูรั้บกำรประเมิน 

 

6. ผู้รับการประเมินรับทราบผลการประเมิน 

6.1 ผูรั้บกำรประเมินรับทรำบผล และพิมพเ์อกสำรเพื่อเซ็นรับทรำบ 

ใบประเมิน 

พิมพเ์อกสำร 

6.2 Admin บนัทึกผลกำรยอมรับ/ไม่ยอมรับผลกำรประเมิน 

 

ฐำนขอ้มูล 

บนัทึกผลกำรรับทรำบ 

กจ.ภำค/คณะ/วิทยำเขต 

เซ็นรับทรำบผล 
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[ กลับไปยัง...สารบญั ] 

 
 

 

7. การแก้ไขผลการประเมินหลงัประกาศผล  
7.1 ประธำนกรรมกำรท ำหนงัสือขอแกไ้ขคะแนนแจง้ Admin คณะ/ภำค/วิทยำเขต   

ใบประเมิน 
ปลดลอ็ค 

7.2 Admin คณะ/ภำค/วิทยำเขต ปลดลอ็คใบประเมิน  

กจ.ภำค/คณะ/วิทยำเขต 
 

ส่งให ้

 

ท ำหนงัสือ 

ประธำน 

ประธำน 

กรอกเลขท่ีหนงัสือ 

กจ.ภำค/คณะ/วิทยำเขต 
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[ กลับไปยัง...สารบญั ] 

 
 

 

7.4 Admin คณะ/ภำค/วิทยำเขต ท ำกำรประกำศเฉพำะรำยนั้นๆใหม่ 

ใบประเมิน 

ประกำศผล 

กจ.ภำค/คณะ/วิทยำเขต 

 

ส่งให ้

ผูรั้บกำรประเมิน 

 
พิมพเ์อกสำร 

เซ็นรับทรำบผล 

7.3 ประธำนกรรมกำรท ำกำรแกไ้ขขอ้มูล 

กจ.ภำค/คณะ/วิทยำเขต 
 

ใบประเมิน 

แกไ้ขและยนืยนั 

 

ส่งให ้

ประธำน 
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[ กลับไปยัง...สารบญั ] 

ผู้รับการประเมินสายสนับสนุน 

(ตัวอย่าง - กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานเงินรายได้) 

1. จัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1.1. เลือกเมนู “จดัท ำแบบประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำร” 

 
 
1.2. เขำ้สู่หนำ้จอ ต้นแบบใบประเมินของคณะ/หน่วยงาน กดปุ่ ม “เลือก” ต้นแบบเปล่า(สายสนับสนุน 

พนักงาน) 
*** ในรอบปีประเมิน 2563 น้ี มีกำรเปล่ียนเกณฑก์ำรประเมิน จึงไม่มีตน้แบบใบประเมินเก่ำ ใหเ้ลือก *** 

ตน้แบบสำยสนบัสนุน กลุ่มพนกังำน ประกอบดว้ย ข้อ 1. ผลงำนประจ ำ  และข้อ 2. ผลงำนเชิงพฒันำ/
งำนพิเศษ ตำมมำตรฐำนกลำงของมหำวิทยำลยั ข้อ 3. ส่วนงำนก ำหนด ในรอบ 1 และ ขอ้ 4. ส่วนงำน
ก ำหนด ในรอบ 2 มีเกณฑต์ำมประกำศของคณะ/หน่วยงำน  

 
 

1.3. แสดงหนำ้จอตวัอยำ่งตน้แบบท่ีเลือก หากเลือกต้นแบบเปล่า จะมีเพียงหัวข้อหลักภาระงาน  
1.4. ท ำกำร copy ต้นแบบนี ้ไปใช้งำน : เลือกใชต้น้แบบน้ีกบั “ปีงบประมำณ” 25xx  แลว้กดปุ่ ม 

“ด ำเนินกำรต่อ” เพื่อสร้ำงใบประเมิน 
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[ กลับไปยัง...สารบญั ] 

 
 

1.5. แสดงหนำ้จอใบประเมิน ตอนท่ี 1 ประวัติส่วนตัว จะมีกำรดึงขอ้มูลประวติับุคคลของผูรั้บกำร
ประเมินจำกระบบบุคลำกร ซ่ึงมีรำยละเอียดไดแ้ก่ ขอ้มูลช่ือ – นำมสกุล, สังกดั, ต ำแหน่งผูบ้ริหำร, 
ต ำแหน่ง, วุฒิกำรศึกษำ, E-Mail จำกนั้น กดปุ่ ม “บนัทึก”  

 
 

1.6. ระบบท ำกำรสร้ำงใบประเมินขึ้นใหม่ จะมีขอ้ควำมแจง้ว่ำ “บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้” จำกนั้นกด
ปุ่ ม “ถดัไป” 
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[ กลับไปยัง...สารบญั ] 

 
 

1.7. แสดงหนำ้จอใบประเมิน ตอนท่ี 2 ข้อตกลงภาระงานตามมาตรฐาน และการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน   เป็นหนำ้จอในส่วนกำรแกไ้ขและเพิ่มขอ้ย่อยของภำระงำน จะแสดงขอ้มูลตำม
ตน้แบบใบประเมิน ซ่ึงมีขอ้มูลตั้งตน้ให ้3 หวัขอ้หลกั และขอ้ยอ่ยระดบัท่ี 1  ผูใ้ชส้ำมำรถเพิ่ม/
แกไ้ข/ลบขอ้มูลไดต้ำมตอ้งกำร และตอ้งเพิ่มขอ้มูลสัดส่วนภำระงำนใหค้รบ 100% จึงไปยงัหนำ้
ถดัไปเพื่อกรอกขอ้มูลได ้รวมคะแนนสัดส่วนภำระงำน ปรำกฎอยูท่ี่ดำ้นล่ำงของตำรำง 
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[ กลับไปยัง...สารบญั ] 

 

2. วิธีกรอกข้อตกลงภาระงาน 

 2.1 กำรเพิ่มขอ้มูลยอ่ยในระดบัท่ี 1 

2.1. กำรเพิ่มขอ้มูลยอ่ยในระดบัท่ี 1 :: กดปุ่ ม เพิม่ 1.x ในระดบัหวัขอ้ท่ี 1.ผลงำนประจ ำ 

 
จะแสดงภำระงำน ล ำดบัหัวขอ้ท่ี 1.2 (เน่ืองจากในต้นแบบมีข้อ1.1 มาให้แล้ว)ใหก้รอกภาระงาน, ค่าน ้าหนัก
ภาระงานย่อย(%) และ เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ จำกนั้นกดปุ่ ม “บนัทึก” ระบบจะแจง้ขอ้ควำมวำ่ “บนัทึก
ขอ้มูลเรียบร้อย” 
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[ กลับไปยัง...สารบญั ] 

 

 2.2 กำรเพิ่มขอ้มูลยอ่ยในระดบัท่ี 2 

2.2. กำรเพิ่มขอ้มูลยอ่ยในระดบัท่ี 2 :: กดปุ่ ม เพิม่ 1.1.x ในระดบัหวัขอ้ท่ี 1.1  

จะแสดงภำระงำนล ำดบัหัวขอ้ท่ี 1.1.1 ใหก้รอกภาระงาน และ เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ (ไม่ต้องระบุค่าน า้หนัก
ภาระงานย่อย)จำกนั้นกดปุ่ ม “บนัทึก” ระบบจะแจง้ขอ้ควำมวำ่ “บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย” 
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[ กลับไปยัง...สารบญั ] 

 2.3 กำรแกไ้ขขอ้ยอ่ย 

2.3. กำรแกไ้ขขอ้ยอ่ย :: กดปุ่ ม แก้ไข x.x ในระดบัหัวขอ้ท่ีตอ้งกำรแกไ้ข 

จะแสดงช่องกรอกขอ้มูลใหก้รอกขอ้มูลตำมท่ีตอ้งกำร แลว้กดปุ่ ม “บนัทึก” ระบบจะแจง้ขอ้ควำมวำ่ 
“บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย”  

 

 2.4 กำรลบขอ้ยอ่ย 

2.4. กำรลบขอ้ยอ่ย :: กดปุ่ ม ลบ x.x.x ในระดบัหวัขอ้ท่ีตอ้งกำรลบ จะมีขอ้ควำมใหย้นืยนักำรลบขอ้มูล 
กดปุ่ ม OK ระบบจะแจง้ขอ้ควำมวำ่ “ลบขอ้มูลเรียบร้อย”  
หมายเหตุ :: หากมีหัวข้อย่อยระดับท่ี 2 จะไม่มีปุ่ มให้ลบหัวข้อย่อยระดับท่ี 1 แต่หากหัวข้อย่อย
ระดับท่ี 1 ไม่มีข้อย่อยระดับท่ี 2 จะสามารถลบได้ 

 

 2.5 ตอนท่ี 2 ขอ้ 4 

2.5. เม่ือคะแนนสัดส่วนภำระงำนครบ 100% แลว้ กดปุ่ ม “ตอนท่ี 2 ขอ้ 4” เพื่อไปยงัตอนท่ี 2 ข้อตกลง
ภาระงานตามมาตรฐาน และการรายงานผลการปฏิบัติงาน หวัขอ้ 4.ภำระงำนของผูด้  ำรงต ำแหน่ง
ช ำนำญงำนพิเศษ/ช ำนำญกำรพิเศษ/เช่ียวชำญ กรอกขอ้มูลตำมท่ีตอ้งกำร แลว้กดปุ่ ม “บนัทึก”  
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[ กลับไปยัง...สารบญั ] 

 
 

 2.6 ตอนท่ี 2 ขอ้ 5  

2.6. กดปุ่ ม “ตอนท่ี 2 ขอ้ 5” เพื่อไปยงัหนำ้จอใบประเมินตอนท่ี 2(ต่อ) หัวขอ้ 5.ควำมกำ้วหนำ้ใน
ต ำแหน่งช ำนำญงำนพิเศษ/ช ำนำญกำรพิเศษ/เช่ียวชำญ กรอกขอ้มูลตำมท่ีตอ้งกำร แลว้กดปุ่ ม 
“บนัทึก” 
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[ กลับไปยัง...สารบญั ] 
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[ กลับไปยัง...สารบญั ] 

 2.7 ตอนท่ี 3 

2.7. กดปุ่ ม “ตอนท่ี 3” เพื่อไปยงัหนำ้จอใบประเมิน ตอนท่ี 3 ข้อมูลการพฒันาตนเอง เม่ือกรอกขอ้มูล
แลว้กดปุ่ ม “บนัทึก” 
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[ กลับไปยัง...สารบญั ] 

 2.8 เลือกผูอ้นุมติัใบประเมิน 

2.8. กดปุ่ ม “ผูมี้อ  ำนำจอนุมติัใบประเมิน” เพื่อไปยงัหนำ้จอ เลือกผู้มีอ านาจอนุมัติใบประเมิน เลือกช่ือ
ผูบ้งัคบับญัชำท่ีตอ้งกำรส่งใบประเมินใหพ้ิจำรณำ แลว้กดปุ่ ม “ส่งใบประเมินใหผู้บ้งัคบับญัชำ” 
ระบบจะเปิดมำยงัหนำ้รายการใบประเมินของตัวท่าน 

 
 
2.9. แสดงหนำ้จอรายการใบประเมินของตัวท่าน แสดงสถำนะใบประเมินเป็น “เสนอแผนการ

ปฏิบัติงานให้หัวหน้า” 
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[ กลับไปยัง...สารบญั ] 

3. แก้ไขและรายงานผลแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

3.1. เลือกเมนู “แกไ้ขและรำยงำนผลแบบประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำร” 

 
 

3.2. เขำ้สู่หนำ้จอ แก้ไขใบประเมิน แสดงใบประเมินท่ีมีสถำนะแกไ้ขได ้กดปุ่ ม “เลือก” ใบประเมินท่ี
ตอ้งกำรแกไ้ข 

ส ำหรับแกไ้ขใบประเมินท่ีอยู่ระหวำ่งกำรสร้ำงใหม่ สถำนะเป็น - 01 สร้ำงใหม่  
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนเม่ือครบรอบ ของกลุ่มข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า สถำนะเป็น - 05 
ใหก้รอกผลกำรปฏิบติังำน 

 
 

ส ำหรับกำรรำยงำนผลกลำงปี ของกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย สถำนะเป็น “ใหร้ำยงำนผลกำรปฏิบติังำน
กลำงปี” 

 
 

3.3. แสดงหนำ้จอ ตอนท่ี 1 ประวัติส่วนตัว กดปุ่ ม “ถดัไป” 
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[ กลับไปยัง...สารบญั ] 

 
3.4. แสดงหนำ้จอ ตอนท่ี 2 ข้อตกลงภาระงานตามมาตรฐาน สำมำรถเพิ่ม/แกไ้ข/ลบขอ้มูลไดว้ิธี

เดียวกนักบัขั้นตอนกำรจดัท ำแผน TOR 
 

4. การกรอกผลการปฏิบัติงาน  

4.1. กดปุ่ ม “เลือก” ใบประเมิน 
❖ ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนเม่ือครบรอบ ของกลุ่มข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า มี สถานะ 

“05 ให้กรอกผลการปฏิบัติงาน (เจ้าตัวแก้ไขข้อมูลได้)” 

 
 
❖ ส ำหรับกำรรำยงำนผลกลำงปี ของกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย มี สถำนะเป็น “ให้รายงานผลการ

ปฏิบัติงานกลางปี” 

 
 
4.2. กดปุ่ ม “ถดัไป” เพื่อขำ้มหนำ้ตอนท่ี 1 ประวติัส่วนตวั 
4.3. กดปุ่ ม แกไ้ข x.x หมายเหต ุ: ไม่สามารถลบรายการภาระงานท่ีได้เสนอแผนไปแล้ว 

 
 

4.4. กรอกขอ้มูลท่ีช่อง ผลการปฏิบัติงาน และ ช่องเอกสารอ้างองิ/ข้อมูลอ้างอิง จำกนั้นกดปุ่ ม “บนัทึก” 
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[ กลับไปยัง...สารบญั ] 

 
 
**กรณีมีกำรเปล่ียนสัดส่วนภำระงำนในรอบรำยงำนผล** สำมำรถแกไ้ขไดท่ี้ช่อง ค่าน ้าหนักภาระงานย่อย  
จำกนั้นกดปุ่ ม “บนัทึก” โปรแกรมจะแสดงค่ำสัดส่วนเดิมท่ีถูกแกไ้ข และค่ำสัดส่วนใหม่ดว้ยตวัอกัษรสีแดง 

 

 - กำรดึงขอ้มูลคณะกรรมกำรจำกระบบ Competency Online 

4.5. หนำ้สุดทำ้ยของกำรรำยงำนผลเป็นหนำ้ รายช่ือคณะกรรมการประเมิน กดปุ่ ม “ดึงขอ้มูล
คณะกรรมกำรจำกระบบ Competency Online” 

 
 

4.6. หำกเจำ้หนำ้ท่ีระบบของคณะ ไดก้ ำหนดรำยช่ือกรรมกำรไวแ้ลว้ จะแสดงรำยช่ือคณะกรรมกำร 
ประเมิน หากยังไม่ได้ก าหนด จะแสดงข้อความว่า “ไม่พบข้อมูลกรรมการ TOR ในใบประเมิน 
Competency ของท่าน” ให้ติดต่อแจ้งปัญหานีก้บัเจ้าหน้าท่ีระบบหรืองานการเจ้าหน้าท่ีของคณะ 
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[ กลับไปยัง...สารบญั ] 

 
 

4.7. จำกนั้นเลือกช่ือผูบ้งัคบับญัชำท่ีตอ้งกำรส่งใบประเมินให้พิจำรณำ แลว้กดปุ่ ม “ส่งใบประเมินให้
ผูบ้งัคบับญัชำ” ระบบจะเปิดมำยงัหนำ้รายการใบประเมินของตัวท่าน 

 
 

4.8. แสดงหนำ้จอรายการใบประเมินของตัวท่าน แสดงสถำนะใบประเมินเป็น “06 เสนอผลการ
ปฏิบัติงานให้หัวหน้า” 

 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกลำงปี ของกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย มี สถำนะเป็น “เสนอผลการปฏิบัติงานกลางปี 
ให้หัวหน้า” 
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[ กลับไปยัง...สารบญั ] 

5. ตรวจสอบแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5.1. เลือกเมนู “ตรวจสอบ/รับทรำบผล แบบประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำร” 

 
 
5.2. เขำ้สู่หนำ้จอ รายการใบประเมินของตัวท่าน จะแสดงใบประเมินทุกรอบ/ปีทั้งหมดท่ีไดส้ร้ำงไว ้

(ยกเว้นใบประเมินอยู่ระหว่างการให้คะแนน) กดปุ่ ม “เลือก” ใบประเมินท่ีตอ้งกำรดูขอ้มูล 
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[ กลับไปยัง...สารบญั ] 

5.3. กรณียังไม่ประกาศผล แสดงหนำ้จอรำยละเอียดใบประเมิน ตอนท่ี 1-3 ในใบประเมิน ป.1 ป.2 
และปล.1
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[ กลับไปยัง...สารบญั ] 
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[ กลับไปยัง...สารบญั ] 

5.4. กรณีท่ีสถานะเป็นประกาศผลแล้ว จะแสดงหนำ้จอแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตอนท่ี 2 กำรสรุปผลประเมิน มีลิงค ์“รำยละเอียดใบประเมิน” และ “คะแนนตำมภำระงำน” ให้
เปิดดูในรูปแบบเหล่ำน้ีได ้

 
 

5.5. กดลิงค ์“คะแนนตำมภำระงำน” จะแสดงหนำ้จอรำยละเอียดใบประเมิน ตอนท่ี 5 การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน  
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[ กลับไปยัง...สารบญั ] 

6. รับทราบผลประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

6.1. เลือกเมนู “ตรวจสอบ/รับทรำบผล แบบประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำร” 

 
 
6.2. เขำ้สู่หนำ้จอ รายการใบประเมินของตัวท่าน จะแสดงใบประเมินทุกรอบ/ปีทั้งหมดท่ีไดส้ร้ำงไว ้

(ยกเว้นใบประเมินอยู่ระหว่างการให้คะแนน) กดปุ่ ม “เลือก” ใบประเมินท่ีมีสถำนะ “10 ประกำศ
ผลใหผู้ถู้กประเมิน/หน. รับทรำบ”  

 
 

6.3. แสดงหนำ้จอ แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตอนท่ี 2 กำรสรุปผลประเมิน บริเวณดำ้น
ล่ำงสุดของหนำ้จอในส่วน การรับทราบผลใบประเมิน แสดงขอ้ควำม สถำนะยงัไม่ไดรั้บทรำบผล
ใบประเมิน  

 
 

6.4. กดปุ่ ม “รับทรำบผล” ขอ้ควำมท่ีปรำกฎจะเปล่ียนเป็น สถำนะรับทรำบผลใบประเมินแลว้ 

 


