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บทท่ี 4 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลือ่นเงินเดือน

คณาจารย์ตามระบบใหม่ 
 

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

 ในรอบปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนของ

บุคลากรเป็น 2 รอบ คือ 

 รอบท่ี 1 ระยะเวลา 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม  

 รอบท่ี 2 ระยะเวลา 1 เมษายน – 30 กันยายน 

 

1. ก่อนเริ่มการประเมิน 

 กองการเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนของ

บุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยโดยจะก าหนดแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการประเมินและการเลื่อนเงินเดือนใน

แต่ละรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น ๆ  และเวียนแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบก่อนเริ่มรอบการ

ประเมินพร้อมแจ้งรายละเอียดก าหนดเวลา ตลอดจนระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ก.) 

 

2. ระหว่างรอบการประเมิน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนของคณาจารย์ สาขาฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศว่าด้วย

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาระดับหน่วยงาน ของ มสธ.พ.ศ.

2554 ซึ่งก าหนดให้ประธานกรรมการประจ าสาขาฯ ท าหน้าที่ประเมิน และคณะกรรมการประจ าสาขาฯ ท า

หน้าที่กลั่นกรอง 

 ดังนั้นเมื่อกองการเจ้าหน้าที่จัดส่งเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือเลื่อนเงินเดือน

ในแต่ละรอบมายังสาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ธุรการจะพิมพ์หนังสือน าและเอกสาร   

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อาทิ ประกาศ ระเบียบ แบบฟอร์มภาระงาน ฯลฯ และน าบันทึกเสนอต่อประธาน

กรรมการประจ าสาขาฯ  
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ประธานฯ ต้องน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาฯ เพ่ือแจ้งคณาจารย์ทราบและจึงมีมติ

แต่งตั้ งคณะกรรมการกลั่นกรองภาระงานอาจารย์  เพ่ือให้ เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว ก าหนดให้

คณะกรรมการกลั่นกรองมาจากผู้แทนหลักสูตรต่าง ๆ หลักสูตรละ 1 คน โดยหมุนเวียนกันไปในแต่ละรอบการ

ประเมิน และมีเจ้าหน้าที่เลขานุการกิจซ่ึงมีหน้าที่เก่ียวข้องกับงานดังกล่าว 1 คน เป็นเลขานุการ และผู้เขียนจึง

เป็นเลขานุการต้องจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองภาระงานอาจารย์ และเวียนแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง

ทราบ (ภาคผนวก ข.) โดยคณาจารย์ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการกลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรอง

ความถูกต้องของกิจกรรมและเอกสารหลักฐานภาระงานต่าง ๆ ของคณาจารย์ที่กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม 

ปม.2.1.1 (ภาคผนวก ค.) แล้ว 

 

3. สิ้นรอบการประเมิน 

  เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ มีมติให้เวียนคณาจารย์ให้กรอกข้อมูลภาระงาน 

ผู้เขียนจะต้องจัดท าข้อมูลภาระงานต่างๆ ของคณาจารย์ทุกคนลงในแบบฟอร์ม ปม.2.1.1 โดยข้อมูลดังกล่าว

เป็นข้อมูลพื้นฐานที่งานเลขานุการกิจจัดเก็บ ซ่ึงจะประกอบด้วย ข้อมูล 2 ประเภทคือ  

หมวด ก. งานวิชาการ อาทิ  ข้อมูลภาระการเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การเป็น

คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา การเขียนหน่วย งานสอนเสริม งานออกข้อสอบ งานการเป็นวิทยากรอบรม 

สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ฯลฯ 

หมวด ข. งานสนับสนุนวิชาการ อาทิ งานประสานงานสอบ งานปริญญาบัตร งานแนะแนว ข้อมูลการ

เป็นกรรมการต่าง ๆ ฯลฯ พร้อมหลักฐานประกอบ 

เมี่อกรอกข้อมูลทั้งหมดแล้วผู้เขียนต้องจัดท าบันทึกถึงคณาจารย์ทุกคนเพ่ือขอให้ตรวจสอบความ

ถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด โดยประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาฯ ลงนาม พร้อมก าหนดวันส่งผลการ

ตรวจสอบกลับคืนมายังผู้เขียน เพ่ือจัดท าสรุปข้อมูล (ภาคผนวก ง.) 

 ดังนั้นเมื่อคณาจารย์กรอกข้อมูลภาระงานมาแล้ว ผู้ เขียนซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการกลั่นกรองจะต้องท าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแบบ ปม.2.1.1 แบบกรอกภาระ

งานของอาจารย์ทุกคน คิดค านวณชั่วโมงการปฏิบัติงาน และจัดท าสรุปคะแนน/ชั่วโมงภาระงานของทุกคน  

ตลอดจนประเด็นที่มีข้อสงสัย/หารือ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองและจัดประชุมคณะกรรมการ

กลั่นกรอง เพ่ือให้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลความถูกต้องของภาระงานของคณาจารย์ที่จัดท าสรุปมานั้น เพ่ือให้ได้

ข้อยุติก่อนเสนอคณะกรรมการประจ าสาขาฯ ต่อไป  
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การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองภาระงานอาจารย์ 

 เมื่อการตรวจสอบข้อมูลแล้วเสร็จ ผู้เขียนซ่ึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ ดังกล่าว 

จะต้องจัดการประชุมคณะกรรมการฯ กลั่นกรองภาระงานอาจารย์ โดยด าเนินการ ดังนี้ 

1. ประสานนัดวันประชุมคณะกรรมการให้ตรงกันในวัน เวลา เดียวกัน ทุกคน 

2. หากกรรมการคนใดติดภารกิจต้องปรับเปลี่ยนวัน เวลา การประชุมให้ตรงกันทุกคน 

3. จัดท าสรุปข้อมูลภาระงานอาจารย์ทุกคนที่มี เอกสารประกอบทุกกิจกรรมเพ่ือน าเสนอ          

คณะกรรมการฯ ให้แล้วเสร็จก่อนวันประชุม 

4. หากคณาจารย์คนใดเอกสารประกอบภาระงานไม่ครบถ้วน ต้องประสานงานขอเอกสารให้

ครบถ้วนส าหรับเสนอต่อคณะกรรมการฯ 

5. ประสานการจองห้องประชุม 

6. จัดท าบันทึกเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมจัดส่งถึงกรรมการทุกคน  

     (ภาคผนวก จ.) 

7. เมื่อถึงวันประชุมก่อนเวลาประชุม 1 ชั่วโมง ต้องโทรศัพท์ประสานยืนยันการประชุมกับ

คณะกรรมการทุกคน 

8. จัดเตรียมห้องประชุมและเตรียมเอกสารประกอบการประชุมให้พร้อม  

9. จัดท าบันทึกสรุปมติของคณะกรรมการกลั่นกรอง เสนอให้ประธานคณะกรรมการกลั่นกรอง      

ลงนามถึงประธานกรรมการประจ าสาขาฯ เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการประจ าสาขาฯ พิจารณา

ต่อไป (ภาคผนวก ฉ.) 

10. หากมีข้อหารือที่คณะกรรมการกลั่นกรองไม่สามารถหาข้อยุติได้ต้องจัดท าบันทึกเสนอประธาน

กรรมการประจ าสาขาฯ เพ่ือให้พิจารณาต่อไป 

 

การประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาฯ 

 เมื่อประธานกรรมการประจ าสาขาฯ ได้รับบันทึกจากประธานกรรมการกลั่นกรองภาระงานอาจารย์

เพ่ือส่งผลการกลั่นกรอง แล้วจะต้องก าหนดให้มีการประชุมพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือน

อาจารย์ ผู้เขียนจะต้องประสานกรรมการประจ าสาขาฯ ทุกคนและคณาจารย์เพ่ือให้เข้าร่วมประชุมให้ได้มาก

ที่สุด เกินกึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด (มีกรรมการทั้งหมด 7 คน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมอย่าง

น้อย 4 คน) โดยผู้ เขียนน าข้อมูลคะแนนชั่วโมงการปฏิบัติงานของคณาจารย์ที่ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกลั่นกรองแล้ว น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาฯ โดยแยกกลุ่มเป็นกลุ่ม

ข้าราชการและกลุ่มพนักงาน (ส าหรับอาจารย์ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารไม่ต้องจัดท าข้อมูล เนื่องจากต้อง

ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนในกลุ่มผู้บริหาร) โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
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1. ประสานก าหนดนัดวันประชุมกับคณะกรรมการประจ าสาขาฯ ทุกคน ให้วัน เวลาการประชุม

ตรงกันทุกคน 

2. หากกรรมการคนใดติดภารกิจต้องปรับเปลี่ยนวัน เวลาให้ตรงกัน 

3. ทั้งนี้ต้องประมาณการว่าการประชุมพิจารณาจะต้องแล้วเสร็ จและได้ข้อยุติเพ่ือส่งข้อมูลให้     

กองการเจ้าหน้าที่ทันก าหนดเวลาตามที่กองการเจ้าหน้าที่ก าหนดไว้ 

4. ในกรณีที่ประธานกรรมการประจ าสาขาฯ ก าหนดให้การประชุมพิจารณาประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือเลื่อนเงินเดือนคณาจารย์เป็นการเฉพาะผู้เขียนต้องนัดประชุมกรรมการประจ า

สาขาฯ และคณาจารย์เพ่ือให้ได้วัน เวลาที่ตรงกันมากที่สุด และคณะกรรมการประจ าสาขาฯ ต้อง

เข้าประชุมมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการประจ าสาขาฯ ทั้งหมด 

5. ในกรณีที่ประธานกรรมการประจ าสาขาฯ สั่งการให้วาระประชุมพิจารณาประเมินผลการ

ปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนร่วมกับวาระอ่ืน ๆ เจ้าหน้าทีต่้องจัดเตรียมข้อมูลคะแนนที่เป็นข้อยุติ

จากคณะกรรมการกลั่นกรองภาระงานอาจารย์แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดการประชุมคณะกรรมการ

ประจ าสาขาฯ ด าเนินการต่อไป 

6. ประสานการจองห้องประชุม 

7. จัดท าบันทึกเชิญประชุมส่งให้คณะกรรมการประจ าสาขาฯ และคณาจารย์ทุกคนก่อนล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า 7 วัน เพ่ือให้มีระยะเวลาพิจารณาวาระการประชุม 

8. ก่อนถึงก าหนดวันประชุม 1 วันต้องโทรศัพท์ประสานยืนยันการประชุมต่อคณะกรรมการทุกคน 

และเพ่ือเป็นการตรวจเช็คจ านวนกรรมการที่จะเข้าร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่ง 

9. เมื่อถึงวันประชุมก่อนก าหนดเวลาการประชุม 1 ชั่วโมง ต้องโทรศัพท์ประสานแจ้งก าหนดเวลา

และยืนยันการประชุมให้กรรมการทุกคนทราบ 

10. จัดเตรียมห้องประชุมและเตรียมเอกสารประกอบการประชุมให้พร้อม 

11. จดบันทึกการประชุมและจัดท ารายงานการประชุม 
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การค านวณชั่วโมงการท างานของคณาจารย์ 

 ในการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาฯ เมื่อพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือน

คณาจารย์ ประธานกรรมการประจ าสาขาฯ จะมอบหมายให้กรรมการประจ าสาขาฯ คนใดคนหนึ่งรับผิดชอบ

การค านวณชั่วโมงการท างานของอาจารย์ ซึ่งกรรมการที่ ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ค านวณชั่วโมงจะ

ด าเนินการค านวณตามวิธีการที่กองการเจ้าหน้าที่ก าหนดดังนี้ 

 

แนวทางการค านวณชั่วโมงท างานของคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

 ภาระงานของคณาจารย์ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ หมวด ก. งานวิชาการ ร้อยละ 30 และหมวด ข. 

งานสนับสนุนวิชาการ ร้อยละ 20 ในการค านวณปริมาณงานให้น าจ านวนชั่วโมงท างาน หมวด ก. งานวิชาการ 

มาเปรียบเทียบกันภายในกลุ่มที่สาขาวิชาก าหนด เช่น คณาจารย์ประจ าหลักสูตร คณาจารย์ประจ าแขนงวิชา

หรือวิชาเอก ส่วนหมวด ข. งานสนับสนุนวิชาการให้เปรียบเทียบทั้งสาขาวิชา 

 

การค านวณชั่วโมงท างาน 

หมวด ก.งานวิชาการ  (เฉพาะหมวด ก.ใช้วิธีการเทียบบัญญัติไตรยาง) 

 ก าหนดให้คณาจารย์ที่มีชั่วโมงท างานวิชาการสูงสุด เทียบคะแนนเป็น 30 (คะแนนแต็ม) 

 ก าหนดให้คณาจารย์ที่มีจ านวนชั่วโมงท างานต่ าสุด เทียบคะแนนเป็น 18 (ร้อยละ 60* ของคะแนน

เต็ม) 

 คะแนนส่วนต่างระหว่างคะแนนสูงสุดและต่ าสุด เป็น 12 คะแนน 

ส าหรับคณาจารย์อ่ืนที่มีจ านวนชั่วโมงท างานระหว่างสูงสุดและต่ าสุด ให้ใช้ส่วนต่างระหว่างชั่วโมง

ท างานของคณาจารย์คนนั้นกับจ านวนชั่วโมงต่ าสุด เทียบบัญญัติไตรยางค์ เป็นคะแนนส่วนต่างกับคะแนน

ต่ าสุดแล้วน าคะแนนส่วนต่างที่ค านวณได้มารวมกับคะแนนต่ าสุด (18 คะแนน) ได้เป็นคะแนนปริมาณงาน

วิชาการของอาจารย์ผู้นั้น 

ตัวอย่าง  

การค านวณหมวด ก.งานวิชาการ 
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หมวด ข.งานสนับสนุนวิชาการ (เปรียบเทียบทั้งสาขาวิชา) 

 ก าหนดให้คณาจารย์ที่มีชั่วโมงท างานสนับสนุนวิชาการสูงสุด เทียบคะแนนเป็น 20 (คะแนนแต็ม) 

 ก าหนดให้คณาจารย์ที่มีจ านวนชั่วโมงท างานสนับสนุนวิชาการต่ าสุด เทียบคะแนนเป็น 12 (ร้อยละ 

60* ของคะแนนเต็ม) 

 คะแนนส่วนต่างระหว่างคะแนนสูงสุดและต่ าสุด เป็น 8 คะแนน 

การค านวณคะแนนปริมาณงานด้านสนับสนุนวิชาการของคณาจารย์ใช้แนวทางเดียวกันกับการ

ค านวณปริมาณงานวิชาการ 

 

ตัวอย่าง 

การค านวณหมวด ข.งานสนับสนุนวิชาการ 

 
 

  เมื่อค านวณคะแนนในหมวด ก.และหมวด ข.เรียบร้อยแล้ว สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้น าคะแนน

ทั้ง 2 หมวดบวกกัน โดยจะมีคะแนนรวมทั้ง 2 หมวดเท่ากับ 50% และสาขาวิชารัฐศาสตร์จะน า 50% นั้นมา

แปลงเป็น 70% เพ่ือน าไปบวกกับคะแนนสมรรถนะอีก 30% (สาขาวิชารัฐศาสตร์จะไม่น าผลคะแนนการ

ปฏิบัติงานตามค ารับรองของสาขาฯ มาค านวณร่วมด้วย และไม่ประเมินคะแนนสมรรถนะเนื่องจากให้

คณาจารย์ทุกท่านเท่ากันคือ 30 % แต่จะประเมินเฉพาะคะแนนการท างานเท่านั้น)  
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เมื่อรวมคะแนนทั้งหมวด ก.และหมวด ข เท่ากับ 70% แล้วคะแนนสมรรถนะอีก 30% รวมกันทั้ง

หมดแล้ว น ามาเทียบกับช่วงคะแนนที่ได้ แล้วเทียบร้อยละการเลื่อนขั้นเงินเดือน เช่น  

คนที่ 1 ได้ผลรวมหมวด ก. เท่ากับ (31.14) หมวด ข.เท่ากับ (20.97) คะแนนสมรรถนะ 30 

          (31.14+20.97+30) = 82.11 ผลการประเมินย่อยอยู่ท่ี ระดับดีมาก  

          และช่วงคะแนนที่ได้ 80-84.99 จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนร้อยละ 3 

     

 
 

แล้วน าผลการประเมินที่ได้จากการค านวณลงในฐานข้อมูลที่กองการเจ้าหน้าที่ส่งให้ ในช่องร้อยละที่ได้เพ่ิม /

คะแนนผลการประเมิน/ระดับผลการประเมิน โดยพิจารณาจากวงเงินที่กองการเจ้าหน้าจัดสรรอาจจะ

เปลี่ยนแปลงได้ หากผลการประเมินที่ค านวณได้มีผลกระทบกับจ านวนเงิน  

 

 
 

 *การก าหนดร้อยละ 60 มาจาก ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในระดับหน่วยงานของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2554 ข้อ 16 ระดับการประเมินและช่วงคะแนนการ

ประเมินแต่ละระดับ ได้ก าหนดให้ช่วงคะแนนต่ ากว่า 60 เป็นระดับต้องปรับปรุง ประกอบกับข้อ 17 ผู้รับการ
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ประเมินผู้ใดได้รับผลการประเมินในระดับการประเมินต้องปรับปรุงในรอบการประเมินใดจะไม่ได้รับการเลื่อน

เงินเดือนในรอบประเมินนั้น 

 

การค านวณชั่วโมงท างานกรณีคณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งบริหารในสาขาวิชา 

 คณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งบริหารในสาขาวิชาได้แก่ รองประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา เลขานุการ

คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการบัณฑิตประจ าสาขาวิชา คณาจารย์บรรจุใหม่ และอาจารย์ที่รายงานตัวกลับจากการลาศึกษา ให้

น าภาระงานทั้ง 2 หมวดมาค านวณปริมาณงานเช่นเดียวกับกลุ่มคณาจารย์ประจ า และน าผลคะแนนที่ได้ทั้ง 2 

หมวดมาปรับคะแนน ดังนี้ 

 หมวด ก.งานวิชาการ  คะแนนเต็ม 30 คะแนน ปรับให้เป็นคะแนนเต็ม 20 

 หมวด ข.งานสนับสนุนวิชาการ  คะแนนเต็ม 20 คะแนน ปรับให้เป็นคะแนนเต็ม 30 

 

การค านวณชั่วโมงท างานกรณีคณาจารย์ที่พ้นวาระผู้บริหาร (รองอธิการบดี/ประธานกรรมการประจ า

สาขาวิชา ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน รองผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน และผู้ช่วยอธิการบดี) 

 กรณีคณาจารย์ที่พ้นวาระผู้บริหารให้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/เพ่ิมค่ าจ้าง โดยไม่ต้อง

พิจารณาชั่วโมงการท างานขั้นต่ าตามภาระงานอาจารย์ (งานวิชาการ และงานสนับสนุนวิชาการ) เป็นเวลา 2 

รอบการประเมิน ดังนั้น เมื่อกรอบภาระงานสนับสนุนวิชาการก าหนดให้นับจ านวนชั่วโมงในต าแหน่งผู้บริหารมี

ค่าเท่ากับ 100 ชั่วโมง/เดือน และพ้นวาระในรอบประเมิน โดยมีเวลาที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 2 เดือน ก็จะมี

ชั่วโมงการท างานหมวด ข.(งานสนับสนุนวิชาการ) = (/*100) = 200 ชั่วโมง น า 200 ชั่วโมง ไปเทียบคะแนน

กับกลุ่มคณาจารย์ในสาขาวิชา ที่ได้จ านวนชั่วโมงใกล้เคียงกัน หาก 200 ชั่วโมง อยู่ต่ าสุดก็ให้เทียบเป็นร้อยละ 

60 ซึ่งจะเป็นฐานในการค านวณให้กับคณาจารย์ในสาขาวิชา 

 ในกรณีของสาขาวิชารัฐศาสตร์ การค านวณชั่วโมงท างานกรณีคณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งบริหารใน

สาขาวิชา กรณีคณาจารย์ที่พ้นวาระผู้บริหาร กรณีอาจารย์บรรจุใหม่และคณาจารย์ที่รายงานตัวกลับจากการ

ลาศึกษาต่อใช้วิธีการค านวณรวมกลุ่มเดียวกับคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานโดยปกติ 

อนึ่ง กรณีคณาจารย์บรรจุใหม่หากประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการท างาน โดยมีสัดส่วน

คะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละห้าสิบ ครบ 2 รอบการประเมินแล้ว แต่ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่

ราชการยังไม่สิ้นสุด ดังนั้น การประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินใหม่จะต้องใช้สัดส่วนคะแนน

องค์ประกอบผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการท างานเท่ากันคือร้อยละห้าสิบ (จากถาม-ตอบ เรื่อง การ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ ส านักงาน ก.พ.) 
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สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ได้ พิจารณา

ก าหนดสมรรถนะกลุ่ม คณาจารย์สาขาวิชา ดังนี้ 

 กลุ่มคณาจารย์ ก าหนดให้คณาจารย์ทุกสาขาวิชามีสมรรถนะหลักไม่ต่ ากว่า 3 ด้าน และ

ก าหนดให้คณะท างานกลั่นกรองฯ แต่ละสาขาวิชาเลือกสมรรถนะประจ าต าแหน่งงานในสาขาวิชา ไม่ต่ ากว่า 4 

ด้าน ดังนี้ 

 1) สมรรถนะหลัก 3 ด้าน  

      (1) การท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ :  ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ดี หรือให้เกิน

มาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเองหรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วน

ราชการก าหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์ พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่

ยากและท้าทาย 

      (2) การมีจริยธรรม : การประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลัก

กฎหมายและจริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน อีกทั้งเพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจหลัก ภาครัฐบรรลุเป้าหมายที่

ก าหนดไว้ 

      (3) การท างานเป็นทีม : ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้ อ่ืนเป็นส่วนหนึ่งใน

ทีมงาน หน่วยงาน หรือองค์กร และความสามารถในการสร้าง และด ารงรักษาสัมพันธภาพกับผู้ร่วมงาน 

  2) สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน เป็นสมรรถนะที่หน่วยงานสายวิชาการได้ก าหนด

ขึ้นใหม่ โดยพิจารณาจากพันธกิจหลักของหน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณาจารย์มีสมรรถนะตามต าแหน่ง

งาน เพ่ือตอบสนองการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงานได้อย่างถูกต้องชัดเจน สภามหาวิทยาลัยได้

ก าหนดสมรรถนะไว้ 7 ด้าน และ ก.พ.อ.มสธ.ให้คณะท างานกลั่นกรองฯ แต่ละสาขาวิชาพิจารณาเลือกและ

ก าหนดค่าน้ าหนักตามนโยบายของสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 4 ด้าน ดังนี้ 

                (1) การจัดการเรียนการสอนทางไกล : ความสามารถในการออกแบบการเรียน

การสอนทางไกล โดยใช้สื่อหลักและสื่อเสริมปฏิบัติการสอนทางไกลและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ทางไกลได้อย่างมีคุณภาพ 

       (2) การเขียนเอกสารการสอน/ต ารา : ความสามารถในการน าเสนอแนวคิดใน

รูปต ารา/บทความทางวิชาการ และการผลิตผลงานทางวิชาการ 

       (3) การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม : ความสามารถในการน าเสนอแนวคิดใน

รูปเอกสาร บทความทางวิชาการ การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม การเป็นวิทยากรและการผลิตผลงานบริการทาง

วิชาการแก่ประชาชนในสังคม 
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       (4) การท าวิจัย : มีความรู้ความสามารถในการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย การ

ท าวิจัย การถ่ายทอดความรู้ด้านการวิจัยและการเผลแพร่ผลการวิจัย 

       (5) การเขียนบทความวิชาการ/วิจัย : ความสามารถในการน าเสนอแนวคิดใน

รูปแบบบทความวิจัย การถ่ายทอดความรู้ด้านงานวิจัย และการเผยแพร่ผลการวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ 

       (6) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : ความรู้ความสามารถในการผลิต การพัฒนา

ด้านการเรียนการสอน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการติดต่อสื่อสารกับผู้เรี ยน รวมทั้งเพ่ือให้ผู้เรียน

สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

       (7) ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ : เครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้

ทางด้านวิชาการไปสู่ผู้เรียน และประชาชนทั่วไป 

 เมื่อการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาฯ เพ่ือพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการเลื่อน

เงินเดือนของคณาจารย์แล้วเสร็จและได้ข้อสรุปว่าอาจารย์ในแต่ละคนจะได้เลื่อนเงินเดือนอยู่ในระดับใด ร้อย

ละเท่าไร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องจัดท าประกาศสาขาวิชารัฐศาสตร์ เพ่ือประกาศรายชื่อข้าราชการ พนักงาน

ที่เป็นคณาจารย์ของสาขาวิชา ในระดับต่าง ๆ อาทิ ระดับดีเด่น ระดับดีมาก เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับ มสธ.

ข้อ 12(6) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาของ มสธ.พ.ศ. (ภาคผนวก ช.) โดยติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์เจ็ดวัน เพ่ือให้

คณาจารย์รับทราบ และมีโอกาสได้ทักท้วงผลการประเมินนั้น 

 กรณีที่อาจารย์บางคนมีข้อทักท้วง อาจารย์ผู้นั้นต้องท าบันทึกแจ้งต่อประธานกรรมการประจ าสาขาฯ 

ให้ทราบ และประธานกรรมการประจ าสาขาฯ ต้องจัดการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาฯ เพ่ือพิจารณา

ข้อทักท้วงนั้น โดยด าเนินการเช่นเดียวกับการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าสาขา โดยปกติและเมื่อที่ประชุม

ได้ข้อยุติแล้วผู้เขียนจึงจัดส่งผลการพิจารณาไปยังกองการเจ้าหน้าที่ (ภาคผนวก ซ.) พร้อมไฟล์ข้อมูลเพ่ือ

น าเสนอ กพอ.มหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

 เมื่ อสาขาฯ ได้จัดส่ งผลการประเมิน เพ่ือเลื่อนเงิน เดือนไปยังกองการเจ้าหน้าที่ แล้ ว หาก               

กองการเจ้าหน้าที่มีข้อทักท้วงว่าสาขาฯ ค านวณร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของอาจารย์คนใดผิดพลาด โดยการ

แจ้งประสานทางโทรศัพท์ และการส่งบันทึกอย่างเป็นทางการ ผู้เขียนต้องแจ้งให้ประธานกรรมการประจ า

สาขาฯ ทราบ เพ่ือที่ประธานฯ ต้องพิจารณาแก้ไขปัญหาโดยสั่งการให้จัดการประชุมคณะกรรมการประจ า

สาขาฯ และคณาจารย์อีกครั้งเพ่ือพิจารณาข้อทักท้วงหรือข้อผิดพลาดนั้น ๆ เพ่ือให้ได้ข้อยุติและผู้เขียนต้อง

ประสานจัดท าบันทึกจัดส่งข้อมูลที่แก้ไขแล้วพร้อมไฟล์ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการน าเสนอ ก.พ.อ.

มหาวิทยาลัยต่อไป 
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 โดยการปฏิบัติงานดังกล่าวแสดงในรูปแผนภาพได้ดังนี้ 

 

แผนภาพที่ 6 ขั้นตอนการด าเนินงานการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน  

                 คณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

 
 

 

 

 

 

 

 c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าท่ี 

 

น าเสนอประธานกรรมการประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์  

 

 น าแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาฯ แต่งตั้งคณะท างานกลั่นกรองฯ 

 

 
 จัดท าข้อมูลภาระงานของคณาจารย ์

 

 
 จัดท าบันทึกเวียนให้คณาจารย์ตรวจสอบภาระงาน/และแกไ้ขข้อมูลที่อาจารย์ตรวจสอบ

ตรวจสอบ 

 

 

 จัดท าสรุปข้อมลูภาระงานคณาจารย์/จดัประชมุคณะกรรมการกลัน่กรอง 

จัดท ามติคณะกรรมการกลั่นกรองเสนอที่ประชุมคณากรรมการประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

คณะกรรมการประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์พิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

 

จัดท าประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือน 

คณาจารย์ทักท้วงน าแจ้งประธานสาขาวิชารัฐศาสตร ์

จัดประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์พิจารณาข้อทกัท้วง 

จัดท าบันทึกส่งผลคะแนน/ร้อยละการเลื่อนเงินเดือนคณาจารย์แจ้งกองการเจ้าหน้าที ่

น ามติคณะกรรมการประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ แจ้งคณาจารย์ผู้ เก่ียวข้อง 

กรณีมีข้อทักท้วงจากกองการเจ้าหน้าท่ี น าเสนอประธานกรรมการประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

จัดประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ น าผลแจ้งกองการเจ้าหนา้ที ่
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