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บทที่ 3 

องค์ประกอบของระบบงานการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

เพ่ือเลื่อนเงินเดือนส าหรับคณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

  

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.

2554 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินการของแต่ละหน่วยงาน 

ดังนี้ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ หมายความว่า การประเมินค่าของผลการปฏิบัติราชการ

ของข้าราชการ โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งต้องมีการก าหนดดัชนี 

ชี้วัด หรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานร่วมกัน ระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน และ

พิจารณาพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการตามสมรรถนะที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

 

รอบการประเมิน ปีละ 2 รอบ รอบละ 6 เดือน ดังนี้ 

 -รอบท่ี 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม 

 -รอบท่ี 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 

 

ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 3.1 ผู้ประเมิน หมายความว่า อธิการบดี รองอธิการบดี ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา   

ผู้อ านวยการส านักหรือสถาบัน ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า หรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งลงนาม     

ค ารับรองปฏิบัติราชการกับอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล แล้วแต่กรณี 

 3.2 ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติ ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดม ศึกษาในระดับหน่ วยงานของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2554 ขั้อ 8 ได้ก าหนดให้มีผู้ประเมินในระดับหน่วยงานของ

สาขาวิชา คือ 
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 ผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน 
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา รองประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา/ 

คณาจารย์ในสาขาวิชา/บุคลากรหน่วย
เลขานุการกิจสาขาวิชา 

 

องค์ประกอบและสัดส่วนในการประเมิน 

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการก าหนดให้ประเมิน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการท างาน โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 70 ทั้งนี้ ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยประกาศก าหนดสัดส่วน

คะแนนในแต่ละองค์ประกอบให้ข้าราชการทราบ 

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

งาน และพฤติกรรมการท างาน โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50 

 ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้หมายความรวมถึงคุณภาพของงานด้วย 

 

องค์ประกอบของการประเมิน 

 (1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน อาจจะประเมินจากปริมาณ ผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว 

หรือตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร และให้สัดส่วน

คะแนนในการประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 (2) พฤติกรรมการท างาน 

 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ได้พิจารณา

ก าหนดพฤติกรรมการท างาน (สมรรถนะ) ส าหรับแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

 1. กลุ่มผู้บริหาร ก าหนดให้เลือกสมรรถนะหลักไม่ต่ ากว่า 3 ด้าน และสมรรถนะทางการ

บริหาร ไม่ต่ ากว่า 5 ด้าน 

 2. กลุ่มคณาจารย์ ก าหนดให้เลือก สมรรถนะหลักไม่ต่ ากว่า 3 ด้าน และสมรรถนะประจ า

ต าแหน่งงาน ไม่ต่ ากว่า 4 ด้าน 

 3. กลุ่มสนับสนุนวิชาการ ก าหนดให้เลือก สมรรถนะหลักไม่ต่ ากว่า 3 ด้าน และสมรรถนะ

ประจ าต าแหน่งงาน ไม่ต่ ากว่า 4 ด้าน 



18 
 

ประเภทและรายการสมรรถนะแต่ละด้าน 

ประเภทของสมรรถนะ รายการสมรรถนะ ให้เลือกไม่ต่ ากว่า/ด้าน 
1.สมรรถนะหลัก 1.ความรู้ความเข้าใจในระบบการศึกษาทางไกล 

2.การท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
3.การบริการทีด่ ี
4.การพัฒนาความรู้ความเช่ียวชาญในงาน 
5.การมีจรยิธรรม* 
6.การท างานเป็นทีม 
*สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่าทุก
ต าแหน่งควรมี (มติครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2554) 

 
 
   ให้คณะท างานกลั่นกรองฯ ระดบั  
   หนว่ยงานพิจารณาคัดเลือกและ  
   ก าหนดค่าน้ าหนักแตล่ะรายการ 
   ให้เหมาะสมตามบริบทงานในแต่ 
   ละต าแหน่งไม่ต่ ากว่า 3 ด้าน 

2.สมรรถนะประจ า 
  ต าแหน่งงาน 
  2.1 สายวิขาการ 

1.การจัดการเรียนการสอนทางไกล 
2.การเขียนเอกสารการสอน/ต ารา 
3.การให้บริการทางวิชาการแกส่ังคม 
4.การท าวิจัย 
5.การเขียนบทความวิชาการ/วิจัย 
6.การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ 

 
   ให้คณะท างานกลั่นกรองฯ ระดบั  
   หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกและ  
   ก าหนดค่าน้ าหนักแตล่ะรายการ 
   ให้เหมาะสมตามบริบทงานในแต่ 
   ละต าแหน่งไม่ต่ ากว่า 4 ด้าน 

 

องค์ประกอบโครงสร้างคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มคณาจารย์ 

กลุ่ม ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการ 
บริหาร 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน ผล 
สัมฤทธิ์
ของงาน 

สมรรถนะ คะแนน
รวม 

  ภาระงาน
วิชาการ 

ภาระงาน
สนับสนุน 

ผลส าเร็จ 
ของงาน 

   

กลุ่มที่ 2  
-รองประธานกรรมการ
ประจ าสาขาวิชา 
-เลขานุการ
คณะกรรมการประจ า
สาขาวิชา 

- 30 20 40 - 10 100 
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องค์ประกอบโครงสร้างคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มคณาจารย์ (ต่อ) 

กลุ่ม ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการ 
บริหาร 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน ผล 
สัมฤทธิ์
ของงาน 

สมรรถนะ คะแนน
รวม 

  ภาระงาน
วิชาการ 

ภาระงาน
สนับสนุน 

ผลส าเร็จ 
ของงาน 

   

-เลขานุการ
คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา-ประจ า
สาขาวิชา 
-คณาจารย์ 

 30 20 40 - 10 100 

 

การจัดกลุ่มระดับและช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ 

 สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น     

ดีมาก ดี พอใจ ต้องปรับปรุง 

 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยประกาศก าหนดช่วงคะแนนการประเมิน

ของแต่ละระดับ โดยคะแนนต่ าสุดของการก าหนดช่วงคะแนนในกลุ่มคะแนนผลการประเมินระดับ

พอใช้ ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 (ข้อบังคับ มสธ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ พ.ศ.2554) 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2554 ได้ก าหนด

ระดับและช่วงคะแนนการประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับการประเมิน คะแนน 
ดีเด่น 90-100 
ดีมาก 80-89 

ดี 70-79 
พอใช้ 60-69 

ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า 60 
 

โดยในแต่ละรอบการประเมิน ให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาจัดกลุ่มตามผลคะแนน 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 กรณีคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ คือแบบ ปม.2.1.1 ใช้ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งสายวิชาการ รวมถึงรองประธานกรรมการ

ประจ าสาขาวิชา เลขานุการคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวิชา โดยขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานจะกล่าวโดยละเอียดในบทที่ 4 ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 


