บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
มาตรา 76 บั ญญัติให้ผู้ บังคับ บัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ ใต้บังคับบัญชา เพื่อใช้
ประกอบการพิ จารณาแต่งตั้ง และเลื่ อนเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กาหนด ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งให้นาไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการด้วย และสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มี
การพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ เพื่อ เป็นกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็น
ระบบและขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย โดยการเชื่อมโยงเป้าหมาย
การปฏิ บั ติ ร าชการในระดั บ องค์ ก ร หน่ ว ยงาน และบุค คลเข้ า ด้ว ยกั น ซึ่ งประกอบด้ ว ย 5 ขั้ น ตอนคื อ
1) การวางแผน และการก าหนดเป้ า หมายผลการปฏิ บั ติ ร าชการ 2) การติ ด ตาม 3) การพั ฒ นา
4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 5) การให้รางวัล (สานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, http://www.ocsc.go.th)
ต่ อ มาคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (ก.พ.อ.) จึ ง ได้ ป รั บ ระบบ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้ออกกฎ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐาน
การจ าแนกตาแหน่ งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และได้เสนอคณะรัฐ มนตรีปรับปรุงบัญชี
เงินเดือนและอัตราประจาตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้แนวเทียบเคียงกับ
ก.พ. ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 กล่าวคือ ได้กาหนดหลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2553
ให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับของสถาบันเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้ เพื่อใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2553
ถึง 31 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป
ทั้ง นี้ ม หาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชได้ มี ป ระกาศ เรื่อ งหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผล
การปฏิบัติราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในระดับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2554 ให้ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการใน 2 องค์ประกอบคือ ผลสัมฤทธิ์
ของงาน และพฤติกรรมการทางานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ยังเป็ นเครื่องมือในการติดตาม
ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ โดยนาผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ
การพิจารณาด้านบริ หารงานบุคคล การพัฒนา การจัดสรรสิ่งจูงใจทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เช่น
การยกย่องชมเชย การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น
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อย่ างไรก็ ต าม ในการด าเนิ นงานการประเมิ นผลการปฏิ บัติ ร าชการเพื่อ เลื่ อ นเงิ น เดื อ นของ
บุคลากรตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช และประกาศฉบับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีสภาพปัญหาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และลูกจ้างประจาเงินรายได้ สานัก
การศึกษาต่อเนื่อง ดังนี้
1. การไม่ได้นาเอาผลการประเมินมาใช้ประโยชน์อย่างจริงจังและเป็นระบบ ถึงแม้สานักจะให้
ความสาคัญกับการประเมินผล แต่ถ้าไม่ได้นาผลการประเมินมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างจริงจัง หรือนาผล
การประเมินมาใช้เป็นครั้งคราว จะทาให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลได้
2. ความไม่ เ ข้ า ใจถึ ง กระบวนการและขั้ น ตอนของการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
3. ความไม่เข้าใจถึงหลักธรรมาภิบาลในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่มุ่งเน้นความโปร่งใส
มีหลักฐาน ตรวจสอบได้
จากสภาพปัญหาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว จึงมีความ
จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารจั ด ทาคู่ มื อ การปฏิ บั ติง านการประเมิน ผลการปฏิ บั ติ ราชการเพื่อ เลื่ อนเงิน เดื อนของ
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจาเงินรายได้ สานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อแก้ปัญหาความไม่เข้าใจของผู้ปฏิบัติงานของสานักการศึกษาต่อเนื่อง และลดปัญหา
ข้อร้องเรียนอันเนื่องมาจากความไม่พึงพอใจในผลการประเมิน

สภาพปัญหาการประเมินผล
การปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ปัจจุบนั
(1)
(2)
(3)
ความไม่

ความไม่

ความไม่

เข้าใจถึง

เข้าใจถึง

เข้าใจถึง

นโยบาย กระบวนการ ธรรมาภิบาล
และขั้นตอน

สภาพที่พึงประสงค์ของการประเมินผล
การปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน
วิเคราะห์
ช่องว่าง

จัดทาคู่มือ
โปร่งใส

มีหลักฐาน ตรวจสอบได้

การปฏิบัติงาน
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2. วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำคู่มือ
2.1 เพื่อแสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน
และสื่อให้เห็นกระบวนการของงานประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนตามมาตรฐาน
2.2 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสาหรับผู้ปฏิบัติงานให้สามารถทางานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
ไม่ผิดพลาด และมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของกำรจัดทำคู่มือ
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
และลูกจ้างประจาเงินรายได้ สานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นคู่มือปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในสังกัดของสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดทา
ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจาเงินรายได้ ในสังกัดสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ งาน ประกอบด้ว ย การแจ้ง แผนการปฏิบัติงาน การจัดทาตัวชี้วัด
การรายงานคารับรองการปฏิบัติราชการ การแจ้งเกณฑ์การประเมิน การจัดทาข้อมูลเงินเดือน การจัดทา
แบบประเมินผล การแจ้งผลการประเมิน การจัดทาประกาศรายชื่อ การจัดทาสรุปผลการประเมิน การจัด
ส่งผลการประเมิน การจัดทาประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติราชการจะ
ดาเนินการเป็นประจาในทุกรอบการประเมิน ปีงบประมาณละ 2 รอบ
4. นิยำมศัพท์
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง
การประเมินค่าของผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากร โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงาน
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ข้าราชการ
หมายถึง
ข้าราชการในสังกัดสานักการศึกษาต่อเนื่อง
พนักงานมหาวิทยาลัย
หมายถึง
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด
สานักการศึกษาต่อเนื่อง
ลูกจ้างประจาเงินรายได้
หมายถึง
ลูกจ้างประจาเงินรายได้ในสังกัด
สานักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัย
หมายถึง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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5. ประโยชน์ทไี่ ด้รับจำกกำรจัดทำคู่มือ
5.1 สานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีคู่มือการปฏิบัติงานการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจาเงินรายได้
ที่แสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน
5.2 ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถใช้ เ ป็ น แนวปฏิ บั ติ ใ นการท างานได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
ตามขั้นตอน ไม่ผิดพลาด และมีประสิทธิภาพ
5.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถูกต้องเป็นระบบ โปร่งใส มีหลักฐานตรวจสอบได้
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บทที่ 2
กำรวิเครำะห์งำน
การวิเคราะห์งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลู กจ้างประจ าเงินรายได้ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลั ยสุโ ขทัยธรรมาธิราช
วิเคราะห์โดยการพิจารณาที่โครงสร้างและหน้าที่ของหน่วยงาน ตลอดจนการพิจารณาบทบาทหน้าที่ของ
บุคคลที่รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะจาแนกการวิเคราะห์เป็น ดังนี้
2.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2.2 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2.3 โครงสร้างการบริหารงานของสานักงานเลขานุการ สานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
2.4 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานบุคคลและระบบงาน
2.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.1 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิดที่มุ่งเน้นการศึกษาตลอดชีวิต
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพ และขยายโอกาสทางการศึกษา
ให้ตอบสนองความต้องการของบุคลากรและสังคมด้วยการจัดระบบการศึกษาทางไกล โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอื่น ๆ ที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง ไม่จาเป็นต้องเข้าชั้น
เรียนตามปกติ โดยมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชได้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลั ยสุโขทัย ธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2521) มีวัตถุประสงค์ให้มีการศึกษาและส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้
มหาวิ ทยาลั ย สุ โ ขทัย ธรรมาธิร าชได้แ บ่งส่ ว นราชการที่รับผิ ดชอบออกเป็น งานด้ านวิ ขาการ และงา น
สนับสนุนด้านวิขาการ ดังนี้
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งำนด้ำนวิชำกำร แบ่งเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ 12 สาขาวิชา ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าคณะประกอบด้วย
1) สาขาวิชาศิลปศาสตร์
2) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
3) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
4) สาขาวิชานิติศาสตร์
5) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
7) สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
8) สาขาวิชารัฐศาสตร์
9) สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
10) สาขาวิชานิเทศศาสตร์
11) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
งำนสนับสนุนด้ำนวิชำกำร แบ่งเป็นสานัก/สถาบัน ประกอบด้วย
1) สานักงานอธิการบดี
2) สานักทะเบียนและวัดผล
3) สานักเทคโนโลยีการศึกษา
4) สานักบริการการศึกษา
5) สานักวิชาการ
6) สานักบรรณสารสนเทศ
7) สานักพิมพ์
8) สานักการศึกษาต่อเนื่อง
9) สานักคอมพิวเตอร์
10) สถาบันวิจัยและพัฒนา
11) สานักบัณฑิตศึกษา
ที่มา : https://www.stou.ac.th
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พร้อมนี้ สามารถแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในรูปของแผนภูมิ ได้ดังนี้
แผนภูมิที่ 2.1 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร (Organzation structure)
ของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
สภำมหำวิทยำลัย
สานักงานอธิการบดี สานักทะเบียนและวัดผล

สานักบรรณสารสนเทศ

สานักพิมพ์

สาขาวิชา
- ศิลปศาสตร์
- ศึกษาศาสตร์
- วิทยาการจัดการ
- นิติศาสตร์
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ
- เศรษฐศาสตร์
- มนุษยนิเวศศาสตร์
- รัฐศาสตร์
- เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
- นิเทศศาสตร์
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- พยาบาลศาสตร์

ที่มา : https://www.stou.ac.th

สานักเทคโนโลยีการศึกษา สานักบริการการศึกษา

สานักคอมพิวเตอร์

สานักวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา สานักบัณฑิตศึกษา

สำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
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2.2 โครงสร้ำ งกำรแบ่งส่วนรำชกำรของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิร ำช
(Organizational structure)
สานักการศึกษาต่อเนื่ อง มหาวิทยาลั ยสุ โ ขทัยธรรมาธิราช มีโ ครงสร้างการแบ่งส่ วนราชการ
ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2532 (สานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย สุโ ขทัย ธรรมาธิราช, 2532) และการจัดโครงสร้างการแบ่งส่ว นราชการที่ปฏิบัติจริงในปัจจุบัน เพื่อให้
สอดคล้องกับความสาคัญของงานในปัจจุบันของสานักการศึกษาต่อเนื่อง ดังนี้
2.2.1 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
แผนภูมิที่ 2.2 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
สำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

สำนักงำนเลขำนุกำร

ฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม

ฝ่ำยบริกำรเผยแพร่ทำงไกล

ฝ่ำยพัฒนำสื่อและเทคโนโลยี
กำรฝึกอบรม

ฝ่ำยอุทยำนกำรศึกษำ

ฝ่ำยวิเครำะห์โครงกำร
และหลักสูตรกำรฝึกอบรม

2.2.2 อัตรำกำลังที่ปฏิบัติในปัจจุบัน
กรอบอัตรากาลังตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่ปฏิบัติจริงในปัจจุบัน มีจานวน 46
อัตรา เป็นอัตรากาลังของรองผู้อานวยการสานัก จานวน 1 อัตรา สานักงานเลขานุการ จานวน 12 อัตรา
ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล จานวน 7 อัตรา ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม จานวน 7 อัตรา ฝ่ายพัฒนาสื่อและ
นำยทันดร

เทคโนโลยีการฝึกอบรม จานวน 7 อัตรา ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม จานวน 6 อัตรา
ธนะกูลบริภัณฑ์
ฝ่ายอุทยานการศึ
กษา จานวน 6 อัตรา (สานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557)
นำยทันดร

ธนะกูลบริภัณฑ์
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ตำรำงที่ 2.1 จำนวนบุคลำกรของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
หน่วย : คน
ประเภทบุคลำกร

สำยวิชำกำร

สำยสนับสนุน

รวม

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

-

31

31

พนักงานมหาวิทยาลัย

-

5

5

ลูกจ้างประจาเงินรายได้

-

1

1

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

-

9

9

-

46

46

รวม

ที่มา : สานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, (2557).
2.2.3 บทบำทหน้ำที่ที่ปฏิบัติในปัจจุบันของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัย ธรรมำธิรำช
ส านั ก การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งเป็ น หน่ ว ยงานที่ ขึ้ น ตรงกั บ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยทรั พ ย์ สิ น
มีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการแบ่งโครงสร้างและ
การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของงานออกเป็น 6 ฝ่าย ดังนี้
1) สำนักงำนเลขำนุกำร เป็นหน่ว ยงานกลางในการให้ การสนับสนุนการดาเนินงาน
ในฝ่ายต่าง ๆ ของสานัก โดยมีพันธกิจ 4 งาน ประกอบด้วย งำนบุคคลและระบบงำน งานอานวยการ
งานแผนงาน งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ (สานักงานเลขานุการ สานักการศึกษาต่อเนื่อง, 2558)
2) ฝ่ำยบริกำรเผยแพร่ทำงไกล

มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดชีวิต

โดยไม่จากัด เพศ วัย และวุฒิการศึกษา และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพสู่ประชาชนผ่านสื่อ
ต่าง ๆ โดยมีพันธกิจ 4 งาน ประกอบด้วย งานธุรการ งานโครงการสัมฤทธิบัตร งานกิจกรรมวิชาการ
เพือ่ สังคม งานสื่อและนวัตกรรมวิชาการเพื่อสังคม
3) ฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม

มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดฝึกอบรมและให้คาปรึกษาแก่

หน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน ได้แก่ ธุรกิจเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด บริษัทมหาชน
จากัด โดยมีพันธกิจ 4 งานประกอบด้วย งานธุรการ งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ งานบริหาร
โครงการฝึกอบรม งานสื่อและนวัตกรรมการฝึกอบรม
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4) ฝ่ำยพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีกำรฝึกอบรม มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดฝึกอบรมและ
ให้คาปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ องค์การบริหารราชการส่วนกลาง (สานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
ทบวง กรม หรื อหน่ ว ยงานอื่ น ที่มี ชื่อเรียกอย่างอื่นและฐานะเทียบเท่า กรม) องค์ก ารบริห ารราชการ
ส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน) และองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา) รวมถึงการให้บริการ
เครื่องมือในการผลิตสื่อต่าง ๆ ภายในสานัก และโสตทัศนูปกรณ์ โดยมีพันธกิจ 4 งาน ประกอบด้วย
งานธุรการ งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ งานบริหารโครงการฝึกอบรม งานสื่อและนวัตกรรมการ
ฝึกอบรม
5)

ฝ่ำยวิเครำะห์โครงกำรและหลักสูตรกำรฝึกอบรม

มีหน้าที่รับผิดชอบการจัด

ฝึกอบรมและให้คาปรึกษาแก่องค์การลักษณะพิเศษ ได้แก่ องค์การรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์การ
ในกากับของรั ฐ องค์การอิสระตามรัฐ ธรรมนูญ องค์การภาคประชาสังคม เช่น สมาคม มูล นิธิ ชมรม
กลุ่มอาชีพ เป็นต้น องค์การภาคประชาชน เช่น สภาองค์กรชุมชน สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาพัฒนา
การเมือง วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น โดยมีพันธกิจ 4 งาน ประกอบด้วย งานธุรการ งานการตลาดและลูกค้ า
สัมพันธ์ งานบริหารโครงการฝึกอบรม งานสื่อและนวัตกรรมการฝึกอบรม
6) ฝ่ำยอุทยำนกำรศึกษำ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ และ
นันทนาการ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม ฟื้นฟู ทานุบารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นปัจจัยเสริม
คุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต โดยมีพันธกิจ 4 งาน ประกอบด้วย งานธุรการ งานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม งานอุทยานการศึกษา และงานสื่อและนวัตกรรมการศึกษา
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2.3 โครงสร้ำ งกำรบริหำรงำนของสำนักงำนเลขำนุกำร สำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัย สุโขทัยธรรมำธิรำช (Administration Structure)
สานั กงานเลขานุ การมี การบริหารจัดการตามโครงสร้างการบริห ารงาน เพื่อให้ สอดคล้อ งกับ
ภาระงานในปัจจุบันของสานักงานเลขานุการ ดังนี้
2.3.1 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสำนักงำนเลขำนุกำร สำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
แผนภูมิที่ 2.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสำนักงำนเลขำนุกำร สำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

เลขำนุกำรสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง

หัวหน้ำงำน

หัวหน้ำงำน

หัวหน้ำงำน

หัวหน้ำงำน

บุคคลและระบบงำน

อำนวยกำร

แผนงำน

กำรเงิน บัญชี และงบประมำณ

2.3.2 อัตรำกำลังของสำนักงำนเลขำนุกำร สำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
1) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งผู้บริหาร หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
สานัก จานวน 1 อัตรา ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ จานวน 5 อัตรา และตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชานาญงาน จานวน 2 อัตรา
2) พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จานวน 1 อัตรา
และตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จานวน 1 อัตรา
3) ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จานวน 2 อัตรา
2.3.3 บทบำทหน้ำที่ที่ปฏิบัติในปัจจุบันของสำนักงำนเลขำนุกำร สำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
สานักงานเลขานุการเป็นหน่วยงานกลางในการให้การสนับสนุนการดาเนินงานฝ่ายต่าง ๆ
ของสานั กด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง โดยมีพันธกิจ 4 งาน ประกอบด้วย งำนบุคคลและระบบงำน
งานอานวยการ งานแผนงาน งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ ซึ่งมีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการดาเนินงาน ดังนี้
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1) งำนบุค คลและระบบงำน มี ห น้าที่ รับผิ ดชอบเกี่ ยวกับการสรรหา คั ดเลื อ ก
จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว การแต่งตั้ง โอน ย้าย จัดทาโครงสร้างและวางแผนอัตรากาลัง จัดทาแผน/โครงการ/
การพัฒ นาบุ คลากร จั ดทาฐานข้อมู ล บุคลากร จั ดทาและติดตามการประเมิน ผลการปฏิบัติร าชการ
เพื่อเลื่อนเงินเดือน จั ดทาและติดตามการประเมินผลการต่อสัญญา จัดทาและติดตามงานประเมิ นผล
การให้ค่าตอบแทนของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน การกาหนดตาแหน่งสูงขึ้น จัดทาสมรรถนะของบุคลากร
จัดทารายงานประจาปี งานประชุมผู้บริหารสานัก และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2) งานอานวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับรับ ส่ง เวียนหนังสือ เสนอแฟ้ม ร่าง/พิมพ์
โต้ตอบหนั งสื อ ส าเนาเอกสาร จั ดเก็บ ทาลายหนังสื อ งานประชุมบุคลากร/ส านักงานเลขานุการ
งานเลขานุการผู้บริหาร ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบสามมิติ งานคลังพัสดุย่อย การเบิกจ่ายพัสดุ
และลงทะเบี ย น จั ด ท าบั ญ ชี ค รุ ภั ณ ฑ์ และตรวจสอบครุ ภั ณ ฑ์ ป ระจ าปี การให้ บ ริ ก ารยานพาหนะ
การควบคุมดูแลการเบิกจ่ายค่าน้ามันเชื้อเพลิง การจัดและอานวยบริการสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ของหน่วยงาน การประสาน ดูแล ซ่อมบารุงอาคารสถานที่ ดูแลความสะอาด งานจัดการสานักงานยุคใหม่
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถานที่ และพนักงานขับรถ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3) งานแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับจัดทาแผนยุทธศาสตร์ จัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ จัดทาคารับรองปฏิบัติราชการ จัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน ติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการของฝ่าย ติดตามผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประสานรวบรวมการจัดทา
คาของบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินแผ่นดินและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) การพัฒนาคุณภาพสู่ความ
เป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
4) งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบการใช้
งบประมาณต่าง ๆ ทุกประเภท การจอง/ตัดโอน/เบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภทในระบบสามมิติ จัดทา
ใบเสร็จ รั บ เงิน ใบนาส่ ง จัดทาสรุ ปรายละเอียดใบสาคัญเงินหมุนเวียน สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประสานติดตามการเบิกจ่ายตามแผน/
โครงการกับทุกฝ่าย การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการคานวณจุดคุ้มทุนหลักสูตรฝึกอบรม งานอื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
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2.4 บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนบุคคลและระบบงำน
งานบุคคลและระบบงานในสังกัดของสานักงานเลขานุการ สานักการศึกษาต่อเนื่อง จะอยู่ใน
ความรับผิดชอบของตาแหน่งเลขที่ 1131 นางพิมพ์ธนา เลิศวุฒิโสภณ ซึ่งมีขอบเขตของงานที่กาหนด ดังนี้
2.4.1 งำนสรรหำ คัดเลือก จัดจ้ำง
การสรรหา คัดเลือก จัดจ้าง ลู กจ้างชั่ว คราวรายเดือน ลู กจ้างชั่วคราวรายวัน จะต้อง
กาหนดคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับ
ลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 โดยดาเนินการรับสมัคร ตรวจสอบ
คุณสมบัติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก เพื่อสรรหา คัดเลือก
บุ คคลที่เหมาะสมมาปฏิบั ติง าน และท าเรื่อ งจัดจ้ างลู กจ้างชั่ว คราวรายเดื อน/ ลู กจ้า งชั่ว คราวรายวั น
งานประเมินผลการให้ค่าตอบแทนของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ไปยังกองการเจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการ
จัดจ้างต่อไป
2.4.2 งำนแต่งตั้ง โอน ย้ำย
จัดทาเรื่องการแต่งตั้ง โอน ย้าย บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งผู้รักษา
ราชการแทน รักษาการแทนผู้อานวยการสานัก แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน/รักษาการแทนเลขานุการสานัก
และหัวหน้าฝ่าย แต่งตั้งหัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ จัดทาเรื่องตอบรับการโอนบุคลากรที่สอบเปลี่ยนตาแหน่งไป
ปฏิบัติงานยังหน่วยงานอื่น จัดทาคาสั่งย้ายบุคลากรไปปฏิบัติงานยังฝ่ายต่าง ๆ
2.4.3 งำนจัดทำโครงสร้ำงและวำงแผนอัตรำกำลัง
ดาเนินการวิเคราะห์ โครงสร้าง อัตรากาลังบุคลากรทุกประเภทของหน่วยงาน วางแผน
กาหนดภาระงานต่า ง ๆ จั ด ท าบั ญ ชี อั ต ราก าลั ง ตรวจสอบ/เกลี่ ย อัต ราก าลั ง เพื่อ ให้ มี ค วามเหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจของสานัก และรองรับภาระงานที่เพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก จัดทาแผนความก้าวหน้าของ
บุคลากร จัดทาการขออัตรากาลังทดแทนอัตราที่สานักต้องการ
2.4.4 งำนพัฒนำบุคลำกร
ดาเนินการพัฒนาบุคลากรของสานัก การศึกษาต่อเนื่อง โดยจัดการฝึกอบรม การประชุม
เชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การจัดการความรู้ การศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เฉพาะเรื่อง
ในด้ านต่ าง ๆ เพื่อเพิ่มพู น สมรรถนะการท างานให้ ส อดคล้ อ งและทัน กับความเปลี่ ยนแปลง ตลอดจน
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ดาเนินการเกี่ยวกับบุคลากรของ
สานัก เพื่อไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และจัดทาเรื่องการขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้น
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2.4.5 งำนฐำนข้อมูลกำรพัฒนำบุคลำกร
จั ดท าฐานข้อ มูล การพัฒ นาบุ คลากรรายบุ คคล และสถิติ การเข้า ร่ว มประชุม สั ม มนา
ฝึกอบรม ศึกษาดูงานของบุคลากรสานัก จัดทาสรุปข้อมูลการพัฒนาบุคลากรเสนอที่ประชุมผู้บริหารสานัก
2.4.6 งำนจัดทำและติดตำมเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อเลื่อนเงินเดือน
งานจัดทาและติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจาเงินรายได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบการประเมิน คือ รอบการ
ประเมินที่ 1 เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป รอบการประเมินที่ 2 เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน
ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน
ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้ ทาหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลการประเมินผลการปฏิบั ติราชการ
และการเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มรอบการประเมินจนกระทั่ง
สิ้นสุดรอบการประเมิน โดยแจ้งแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินและการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบ
การประเมินให้ทุกฝ่ายทราบและดาเนินการ จัดทาตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายรายบุคคลของสานักงานเลขานุการ
ชี้แจงเกณฑ์ในการประเมิน ให้ บุ คลากรทราบ และร่ว มกันกาหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การ
ประเมิน จัดพิธีลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี ระดับหน่วยงาน ระหว่างเลขานุการสานัก /
หัวหน้าฝ่ายกับผู้อานวยการสานัก และระหว่างบุคลากรกับเลขานุการสานัก /หัวหน้าฝ่าย ให้คาปรึกษา
แนะนาแก่บุคลากรเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และการเลื่อนเงินเดือน ตรวจสอบและจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนและวงเงินที่ใช้ในการเลื่อน
ติดตาม ตรวจสอบแบบประเมิน ผลการปฏิบัติงานฯ/เอกสารหลั กฐานที่แนบประกอบการพิจารณา
โดยก าหนดปฏิ ทิ น วั น ที่จ ะต้อ งด าเนิ น การในรอบการประเมิ น ให้ ห น่ว ยงานทราบล่ ว งหน้า จัด ประชุ ม
คณะทางานกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน จัดทารายงานการประชุม และ
สรุ ป ผลการพิจ ารณาตามมติที่ป ระชุม คณะทางานกลั่ นกรอง การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดั บ
หน่วยงาน นาข้อมูลมาบันทึกรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือน จัดทาประกาศผลการพิจารณาผู้ที่มีผลการ
ปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก จัดทาข้อมูลร้อยละและผลการประเมินการปฏิบัติราชการและ
การเลื่อนเงินเดือนให้กองการเจ้าหน้าที่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทาประกาศช่วงคะแนนร้อยละของ
การเลื่อน โดยกองการเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบก่อนจึงจะดาเนินการได้
2.4.7 งำนจัดทำและติดตำมเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรต่อสัญญำจ้ำง
งานจั ดทาและติดตามการประเมิน ผลการต่ อสั ญญาจ้า ง โดยตรวจสอบข้อมู ล การ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจาเงินรายได้ของสานัก โดยประสานแจ้ง
ข้อ มู ล การครบก าหนดเพื่ อ ต่ อ สั ญ ญาจ้ า งเป็ น รายบุ ค คล ให้ ค าปรึ กษาแก่ พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย และ
ลู ก จ้ า งประจ าเงิ น รายได้ เกี่ ย วกับ ระเบี ย บ หลั กเกณฑ์ และวิธี การที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ การประเมิ นผลเพื่ อ

15
ต่อสัญญาจ้าง จัดทาสรุปข้อมูลวันลาของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจาเงินรายได้ตั้งแต่ปีที่เริ่ม
สัญญาจนถึงวันที่กาหนดต่อสั ญญาใหม่ เสนอคณะกรรมการประเมินของหน่ว ยงานเพื่อพิจารณาการ
ประเมิ น ผลเพื่ อต่ อ สั ญ ญาจ้ า ง ติ ด ตาม ตรวจสอบแบบประเมิ น /เอกสารหลั ก ฐานที่ แ นบประกอบ
การพิจ ารณา จั ดทาหนั งสื อพร้ อมแบบประเมินผลเพื่อต่อสั ญญาจ้าง และแบบการต่อสั ญญาจ้างไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการต่อไป รวมถึงการประเมินผลการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ซึ่งจะกาหนดการต่อสัญญาจ้างเป็นปีต่อปี
2.4.8 งำนจัดทำและติดตำมเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรให้ค่ำตอบแทนลูกจ้ำงชั่วครำว
รำยเดือน
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากกองการเจ้าหน้าที่ จัดทาข้อมูลเสนอที่ประชุมผู้บริหารสานัก
ประสานติ ดตามแบบประเมิ น ผลการให้ ค่า ตอบแทนของลู กจ้ างชั่ ว คราวรายเดื อนจากฝ่ ายที่ เกี่ย วข้อ ง
รวบรวมหลักฐานการจัดจ้าง และสรุปผลการประเมินลงแบบฟอร์มจัดส่งกองการเจ้าหน้าที่
2.4.9 งำนจัดทำสมรรถนะของบุคลำกร
สานักการศึกษาต่อเนื่องได้กาหนดพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะไว้ว่า การฝึกอบรม
บุ ค ลากร พั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ ให้ คาปรึ ก ษาพั ฒ นาองค์ก รสู่ อ งค์ กรสมรรถนะ ดั ง นั้ น บุ ค ลากรของส านั ก
จึ ง จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ส มรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ ภาระงานที่ ป ฏิ บั ติ โดยส านั ก ได้ มี น โยบายปรั บ ปรุ ง
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจาตาแหน่งงานขึ้ นใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับ ภาระงานของแต่ละฝ่าย
รวมทั้งใช้ในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นรายบุคคล ซึ่ง จัดทาเป็นพจนานุกรมสมรรถนะ
ของสานักการศึกษาต่อเนื่อง
2.4.10 งำนจัดทำรำยงำนประจำปี
ดาเนิ น การรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับส านัก ผลการดาเนินงาน การจัด กิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ ประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทาเนื้อหา ออกแบบปก รูปเล่ม และ
จัดทาภาพประกอบ
2.4.11 งำนประชุมผู้บริหำรสำนัก
ดาเนินการจัดทาวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม ประสานกับทุกฝ่ายในการจัดทา
วาระการประชุม จัดหาของว่าง/ประสานเตรียมเครื่องดื่ม จดบันทึกการประชุม จัดทารายงานการประชุม
เวียนรายงานการประชุม
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2.4.12 งำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
อย่ างไรก็ต าม จากบทบาทหน้าที่ค วามรับผิ ด ชอบทั้งหมดดังกล่ าวของตาแหน่งเลขที่ 1131
นางพิมพ์ธนา เลิศวุฒิโสภณ ได้เลือกชิ้นงานในหัวข้อ 2.4.6 การจัดทาและติดตามการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน มาจัดทาเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ซึ่งสามารถแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในรูปของผังกระบวนงาน (Flow chart) ได้ดังนี้
2.5 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
จากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของ
บุคลากรในสังกัดสานักการศึกษาต่อเนื่อง สามารถแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานในรูปของผังกระบวนงาน
(Flow chart) ได้ดังนี้
Flow chart งำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
เริ่มต้น
จัดทาตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์
จัดพิธีลงนามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ
แจ้งแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินฯ

จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะทางานกลั่นกรองฯ
ระดับหน่วยงาน
ประชุมบุคลากรแจ้งเกณฑ์การประเมิน
จัดทาข้อมูล คานวณวงเงิน
ไม่เห็นชอบ
คณะทางานกลัน่ กรอง
ระดับหน่วยงานพิจารณา
เห็นชอบ
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Flow chart งำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (ต่อ)

จัดทาประกาศรายชื่อผู้มผี ลงานดีเด่น/ดีมาก
จัดทาบัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือน
จัดส่งผลการประเมิน
ไม่เห็นชอบ
คณะทางานกลัน่ กรอง
ระดับมหาวิทยาลัยพิจารณา
เห็นชอบ
จัดทาประกาศประกาศช่วงร้อยละของการเลื่อนเงินเดือน
ติดตาม รวบรวมแบบประเมินผลส่งกองการเจ้าหน้าที่
สิ้นสุด
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บทที่ 3
องค์ประกอบของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อเลื่อนเงินเดือน
องค์ประกอบของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรม (สมรรถนะ) การปฏิบัติงาน (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2554) (ภาคผนวก ก หน้า 66) องค์ประกอบของการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ (ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในระดั บ หน่ ว ยงานของมหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิราช พ.ศ. 2554) (ภาคผนวก ข หน้า 72)
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ฯ พ.ศ. 2554
1. ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของทุกคน
2. ให้ประเมินอย่างน้อย 2 องค์ประกอบ คือ ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรม (สมรรถนะ)
การปฏิบัติงาน
3. ประเมินปีละ 2 รอบ แบ่งกลุ่มผลการประเมินออกเป็น 5 กลุ่ม
การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ประเมินอย่างน้อย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์
ของงาน และพฤติกรรม (สมรรถนะ) การปฏิบัติงาน
 กำรวัดผลสัมฤทธิ์ของงำน : วัดผลสาเร็จในงานที่ทาหรืองานที่แต่ละคนรับผิดชอบ
 กำรวัดสมรรถนะในกำรทำงำน : วัดความสามารถเชิงพฤติกรรมในการทางาน
ประกำศมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ฯ พ.ศ. 2554
1. ให้นาตัวชี้วัดมาเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ตัวชี้วัดกลาง ตัวชี้วัด
สะท้อนลักษณะงาน
2. ให้มีการลงนามคารับรองภายในหน่วยงาน
3. การประเมินผลผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ร่วมกันกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
4. ให้มีการประเมินพฤติกรรมการทางาน(สมรรถนะ) ในทุกรอบการประเมิน

19
ระยะเวลำกำรประเมิน
รอบประเมินที่ 1 : 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม (ของปีถัดไป)
รอบประเมินที่ 2 : 1 เมษายน - 30 กันยายน
ผลสัมฤทธิ์ของงำน แบ่งออกเป็น
1. ผลสั มฤทธิ์ท างการบริ ห าร คื อ ผลสั มฤทธิ์ข องงานด้านการบริ ห ารของผู้ ด ารงตาแหน่ ง
ทางการบริหาร
2. ผลสัมฤทธิ์ทางวิช าการ คือ ผลสัมฤทธิ์ของงานด้านวิชาการของข้าราชการสายวิชาการ
แบ่งออกเป็น ภาระงานขั้นต่า ภาระงานสนับสนุนวิชาการ และผลสัมฤทธิ์ของงานวิชาการ
3. ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานสนั บ สนุ น วิ ช าการ คื อ ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานสนั บ สนุ น วิ ช าการของ
ข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน
ให้ผู้ป ระเมินและผู้รับการประเมิน ในแต่ละหน่วยงาน (สานัก/สถาบัน/กอง) ร่ว มกันกาหนด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมิน รวมถึงการให้คะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
องค์ประกอบของผลสัมฤทธิ์ของงำน (กลุ่มสำยสนับสนุน)
ตัวชี้วัดกลำง

ตัวชี้วัดสะท้อน

รวม

30 %

40 %

70 %

การประเมิน ผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล มหาวิทยาลั ยได้กาหนดตัวชี้วัด และกาหนด
ค่าน้าหนักตัวชี้วัด เป็น 2 ส่วน (ชาตรี วงศ์มาสา, 2554) ดังนี้
1. ตัวชี้วัดกลำง (น้าหนักร้อยละ 30) เป็นตัวชี้วัดที่บุคลากรที่สังกัดหน่วยงานเดียวกันจะต้องมี
ตัวชี้วัดเหมือนกันทุกคน เพื่อให้ความยุติธรรมแก่บุคลากรที่มีความรับผิดชอบในงานแตกต่างกัน มีปริมาณ
งานที่รับผิดชอบแตกต่างกัน มีความยากง่ายของงานที่รับผิดชอบแตกต่างกัน สามารถจาแนกคุณภาพของ
งานที่รับผิดชอบได้ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย
1) ตัวชี้วัดระดั บควำมสำเร็จในกำรทำงำนของผู้บังคั บบัญชำ (ร้อยละ 10) หมายถึง
ตัว ชี้วัดระดับ ความส าเร็ จ ในการบรรลุ เป้าหมายการท างานของผู้ บังคับบั ญชาที่เหนือขึ้นไปหนึ่งระดั บ
ทั้งนี้ การกาหนดตั ว ชี้วัดก็ เพื่อต้องการให้ บุ คลากรภายในหน่ว ยงานได้ช่ว ยผู้ บังคับบั ญชาปฏิบั ติงานให้
บรรลุเป้าหมายในทุกเรื่องที่เป็นความรับผิดชอบของสานักงานเลขานุการ ฝ่ายต่าง ๆ
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2) ตัวชี้วัดปริมำณงำนของแต่ละบุคคล (ร้อยละ 5) หมายถึง ตัวชี้วัด ปริมาณงานของแต่ละ
บุคคลที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในช่วงรอบการประเมิน ซึ่งการกาหนดตัวชี้วัดก็เพื่อต้องการให้บุคลากร
ภายในสานักงานเลขานุการ ฝ่ายต่าง ๆ ที่มีปริมาณงานมากได้รับผลการประเมินในทางที่ดีกว่าบุคลากรที่มี
ปริ มาณงานน้ อย และปริ มาณงานของแต่ล ะบุคคลภายในหน่ว ยงานที่ถือว่า มีการปฏิบัติงานประเภท
เดียวกัน หรือใกล้เคียงกันด้วยความเป็นธรรม
3) ตัวชี้วัดควำมยำกง่ำยของงำนแต่ละบุคคล (ร้อยละ 5) หมายถึง ตัวชี้วัด ความยากง่าย
ซับซ้อนของงานที่แต่ละบุคคลภายในสานักงานเลขานุการ ฝ่ายต่าง ๆ รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในช่วง
รอบการประเมิน ทั้งนี้การกาหนดตัวชี้วัดก็เพื่อต้องการให้บุคลากรภายในสานักงานเลขานุการ ฝ่ายต่าง ๆ
ที่รับผิ ดชอบงานยากได้มีแรงจูงใจในการปฏิ บัติงาน และได้รับผลการประเมินในทางที่ดีกว่าบุคลากรที่
รับผิดชอบงานง่ายกว่า
4) ตัวชี้วัดคุณภำพของงำนแต่ละบุคคล (ร้อยละ 10) หมายถึง ตัวชี้วัดผลงานที่ดาเนินการ
ของแต่ล ะบุคคลจะต้องสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อต้องการให้ บุคลากรภายในสานักงานเลขานุการ
ฝ่ายต่าง ๆ ที่สามารถผลิตผลงานออกมาได้อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องเป็นประจาได้รับการประเมิน
ในทางที่ดีกว่าบุคคลที่มีผลผลิตออกมาได้ไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาด และแก้ไขบ่อย
2. ตัวชี้วัดสะท้อนลักษณะงำน (น้าหนักร้อยละ 40) เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนลักษณะงานความ
รับ ผิ ดชอบของแต่ล ะบุ คคลในแต่ล ะฝ่ าย ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ บังคับบัญชา ซึ่งจะต้องมีการติดตาม
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลนั้น ๆ ในรอบการประเมิน มีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1) กำหนดที่มำของตัวชี้วัด
การกาหนดตัวชี้วัดสะท้อนลักษณะงานระดับบุคคลภายในสานักงานเลขานุการและฝ่าย
ต่าง ๆ จะถูกถ่ายทอดจากแผนพัฒนาระยะ 5 ปี ของ มสธ. แผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักการศึกษา
ต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ คารับรองการปฏิบัติราชการของสานักการศึกษาต่อเนื่อง งานประจา
ในหน้าที่ของบุคคล และงานพิเศษอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ตัวชี้วัดสะท้อนลักษณะงาน หมายถึง ตัวชี้วัดที่สะท้อนสภาพงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
บุคคลนั้น ๆ และได้มีการลงมือปฏิบัติงานจริง ซึ่งแต่ละบุคคลอาจมีลักษณะงานที่ไม่เหมือนกัน โดยตัวชี้วัด
ที่สะท้อนลักษณะงานระดับบุคคลจะถูกถ่ายทอดมาจากแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของสานัก คารับรอง
การปฏิบัติราชการของสานัก ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก และงานประจาในหน้าที่
ของบุคคล รวมถึงงานพิเศษอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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2) กำหนดกรอบรำยชื่อตัวชี้วัดของหน่วยงำน
การกาหนดกรอบรายชื่อตัวชี้วัดระดับบุคคลภายในสานักงานเลขานุการ/ฝ่าย หรือเรียกว่า
การจัดทาบัญชีรายชื่อตัวชี้วัดของหน่วยงาน (KPI List) มีการดาเนินการ ดังนี้
2.1 ยืนยันความรับผิดชอบของบุคคล เป็นการยืนยันภาระงาน ความรับผิดชอบของแต่ละ
บุคคล เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทาตัวชี้วัดรายบุคคล
2.2 จั ดแบ่งกลุ่มงานที่มีลักษณะเหมือนกัน เข้าเป็นกลุ่ มงานสายงานเดียวกัน และระบุ
ความรับผิดชอบหลักของแต่ละกลุ่มงานให้ชัดเจน เพื่อสะดวกต่อการจัดทาตัวชี้วัดระดับบุคคล
2.3 จัดทาตัวชี้วัดระดับบุคคล โดยระบุตัวชี้วัดระดับบุคคลลงในบัญชีรายชื่อตัวชี้วัดของ
หน่วยงาน ซึ่งจะสามารถวัดและกาหนดเป้าหมายของความสาเร็จได้
3) ควำมรับผิดชอบของบุคคลในตัวชี้วัดเดียวกัน
ตัวชี้วัดสะท้อนงานแต่ละตัวถึงแม้จะมีที่มาจากแหล่งเดียวกัน แต่เนื่องจากสภาพภาระงาน
ในความรับ ผิดชอบของบุคคลในสานักการศึกษาต่อเนื่อง มีภ าระงานบางชิ้นบางกิจกรรมที่ต้องร่ว มกัน
ดาเนินงาน เช่น งานที่จะต้องมีการรับผิดชอบถึง 2 คน หรืองานบางชิ้นถูกกาหนดให้รับผิดชอบเป็น
คณะทางาน ซึ่งขึ้นอยู่กับการกระจายงานของผู้บังคับบัญชาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชารายนั้น ๆ ดังนั้น จึงควร
มีการกาหนดค่าน้าหนักความรับผิดชอบของบุคคลที่มีมากกว่า 1 คน ที่ร่วมกันรับผิดชอบในตัวชี้วัดเดียวกัน
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนในสัดส่วนที่เป็นธรรมในงานชิ้นเดียวกัน
4) กำรคัดเลือกตัวชี้วัดระดับบุคคล
เมื่อหน่วยงานกาหนดกรอบตัวชี้วัด ได้แล้ ว จะทราบว่า ตัวชี้วัด รายบุคคลบางคนอาจมี
ตัวชี้วัด เป็นจานวนมาก เนื่องจากเป็นเพราะบุคคลคนนั้นได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานเป็นจานวนมาก
ดังนั้น จึงควรมีการคัดเลือกตัวชี้วัดของแต่ละบุคคล โดยนาเฉพาะตัวชี้วัดหลัก ๆ ที่สนองต่อการดาเนินงาน
ของสานักการศึกษาต่อเนื่อง ให้เป็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของบุคคลนั้น ๆ ส่วนตัว ชี้วัดที่เหลือให้หมุนเวียนใน การประเมินต่อไป
ในทุกรอบของการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการ ให้ทุกหน่วยงานจัดให้มีการลงนามคารับรอง
การปฏิบัติราชการภายในหน่วยงานภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันขึ้นรอบการประเมินใหม่ ในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ให้ผู้บริหารของสานักการศึกษาต่อเนื่องทาหน้าที่ผู้ประเมิน และให้ที่
ประชุมผู้บริหารของสานักการศึกษาต่อเนื่องทาหน้าที่คณะทางานกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการในระดับ
หน่วยงานของสานักการศึกษาต่อเนื่อง มีหน้าทีด่ ังนี้
1) พิจารณาความสอดคล้องและความถูกต้อง ของตัวชี้วัด ค่ าเป้าหมาย น้าหนัก เกณฑ์การให้
คะแนนข้าราชการในแต่ละหน่วยงาน ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
2) กาหนด ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนภายใน
หน่วยงานให้มีความชัดเจน โปร่งใสและเป็นธรรม
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3) พิจารณากลั่นกรองการปรับแก้ไขตัวชี้ วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน โดยดาเนิน
การให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันขึ้นรอบการประเมินใหม่
4) สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการและผลการเลื่อนเงินเดือนนาเสนอต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการของมหาวิทยาลัย
5) ตัดสิน ใจแก้ไขปั ญหาที่เกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่ อนเงินเดือน
ภายในหน่วยงาน
ตัวอย่ำงกำรคำนวณคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงำน
(1)
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่ 1
หน่วยนับ “ระดับ”
ตัวชี้วัดที่ 2
หน่วยนับ “ร้อยละ”
ตัวชี้วัดที่ 3
หน่วยนับ “อื่น ๆ”

(2)
น้ำหนัก

(3) เกณฑ์กำรให้คะแนน

10%

1
1

5
5

4

4

(8)
คะแนนรวมถ่วงน้ำหนัก
(7) * (2)
40 คะแนน

5%

80 85 90 95 100

100

5

25 คะแนน

2 3
2 3

4
4

(6)
(7)
ผลงำนจริง คะแนนที่ได้รับ

5%
คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

วิธีกำรหำค่ำคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
คานวณโดยสูตร
คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก = ผลรวมของคะแนนรวมถ่วงน้าหนัก x 70
350
โดยที่ 70 คือ น้าหนักตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานที่กาหนดให้เป็นร้อยละ 70 ของน้าหนัก
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคคล
350 คือ ผลรวมของ(ระดับเป้าหมายสูงสุด คูณ น้าหนักของแต่ละตัวชี้วัด)
หรือ (5 x น้าหนักตัวที่ 1) + (5 x น้าหนักตัวที่ 2) + ........... + ............ หรือ 5 x 70 = 350
ข้อมูลในการคานวณ
1. คะแนนเต็ม = 500 (5(10+10+10)+5(20+15+15+20))
2. คะแนนที่ทาได้ = ผลรวมของคะแนนถ่วงน้าหนัก
3. ค่าน้าหนักสมรรถนะ = 30%
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กำรประเมินพฤติกรรม (สมรรถนะ) กำรปฏิบัติรำชกำร
ให้ประเมินตามสมรรถนะที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด โดยให้กาหนดสัดส่วนคะแนนในการ
ประเมินไม่เกินร้อยละ 30 โดยสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณากาหนดสมรรถนะตามแนวทางที่ ก.พ.อ.
กาหนดสาหรับตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
1. สมรรถนะหลัก ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนดสมรรถนะหลักให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ปรัชญา และพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา อย่างน้อย 3 - 5 ด้าน
2. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนดตามลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและระดับตาแหน่ง อย่างน้อย 4 - 6 ด้าน
3. สมรรถนะทางการบริ ห าร ให้ ส ภาสถาบันอุดมศึกษากาหนดให้ เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ อย่างน้อย 5 ด้าน
สูตร คะแนนสมรรถนะ = ผลรวมของคะแนนถ่วงน้าหนัก x 30
คะแนนเต็ม (500)
กำรประมวลผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ในแต่ละรอบการประเมินให้นาผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาจัดกลุ่มตามผล
คะแนนโดยให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับคือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง
โดยอาจกาหนดให้แบ่งกลุ่มมากกว่า 5 ระดับก็ได้ และการประเมินให้ใช้ช่วงคะแนนของแต่ละระดับแบบ
อิงกลุ่ ม โดยช่วงคะแนนประเมิน ในระดับพอใช้ต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช ลงวันที่ 30 มีนาคม 2554 ได้กาหนดคะแนนและช่วงคะแนนการประเมินของแต่ละ
ระดับ ดังนี้
ร้อยละกำรเลื่อนเงินเดือนในแต่ละระดับผลกำรประเมิน
ระดับกำรประเมิน

คะแนน

ดีเด่น

90 - 100

ดีมาก

80 - 89

ดี

70 - 79

พอใช้

60 – 69

ต้องปรับปรุง

ต่ากว่า 60
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เกณฑ์ วั น ลาในการประกอบการพิ จ ารณาเลื่ อ นเงิ น เดื อ น (ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช เรื่ อ งการก าหนดจ านวนวั น ลาในแต่ ล ะรอบการประเมิ น ลงวั น ที่ 19 มกราคม 2561)
(ภาคผนวก ค หน้า 78)
ร้อยละกำรเลื่อนเงินเดือนในแต่ละระดับผลกำรประเมิน
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้

จำนวนวันลำป่วย/ลำกิจ
ไม่เกิน 5 วัน
ไม่เกิน 10 วัน
ไม่เกิน 15 วัน
ไม่เกิน 23 วัน
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บทที่ 4
ขั้นตอนวิธีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ
สำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
ขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อเลื่อนเงินเดือน
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการมี ก ารด าเนิ น การปี ล ะสองรอบ รอบการประเมิ น ที่ ห นึ่ ง
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม และรอบการประเมินที่สอง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่
30 กันยายน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สาคัญ ดังนี้

ต้นรอบกำรประเมิน
ขั้นตอนที่ 1 กำรเตรียมกำร (ภำยใน 31 ตุลำคม)
ผอ.สำนัก/หัวหน้ำฝ่ำย
1. ผู้ประเมิน และผู้รับประเมินร่วมกันกาหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
 ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (องค์ประกอบที่ 1) โดยกาหนดข้อตกลงเกี่ยวกับ
การมอบหมายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยกาหนดกิจกรรม โครงการ งาน ตัวชี้วัดหรือ
หลักฐานบ่งชี้ความสาเร็จของงาน ค่าเป้าหมายและน้าหนักในการประเมินของแต่ละกิจกรรม โครงการ งาน
ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานตามแบบที่กาหนด
 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (องค์ประกอบที่ 2) โดยให้ระบุ
สมรรถนะที่คาดหวังให้ครอบคลุมสมรรถนะที่ใช้ในการประเมินแต่ละระดับตาแหน่งตามกรอบสมรรถนะ
และแบบที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
2. ลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการภายในหน่วยงาน ระหว่างหัวหน้าฝ่ายกับผู้อานวยการ
สานัก และระหว่างบุคลากรกับหัวหน้าฝ่าย ภายใน 45 วัน นับแต่วันขึ้นรอบการประเมินใหม่ ตามแผน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลและการเลื่อนเงินเดือน
งำนบุคคล
1. จัดทารายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบของการประเมิน สัดส่วนน้าหนักขององค์ประกอบของ
การประเมิน ระดับผลการประเมิน แบบฟอร์มการประเมิน แนวทางการให้คะแนน
2. จัดเตรียมพิธีลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการ
3. แจ้งทราบแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลและการเลื่อนเงินเดือนที่ได้รับแจ้งจากกอง
การเจ้าหน้าที่ (ตัวอย่างที่ 1 หน้า 26) ต่อที่ประชุมผู้บริหารสานักฯ และเวียนให้ทุกฝ่าย
4. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
(ตัวอย่างที่ 2 หน้า 27)
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ตัวอย่ำงที่ 1 แผนปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรประเมินและกำรเลื่อนเงินเดือน
กิจกรรม
1. การจัดทาตัวชี้วัดรายบุคคล
1.1 ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมินร่วมกันกาหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมิน
1.2 หน่วยงานรวบรวมคารับรองการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมิน เพื่อเสนอต่อคณะทางาน
กลั่นกรองฯ ระดับหน่วยงาน
2. คณะทางานกลั่นกรองฯ ระดับหน่วยงาน ตรวจสอบความสอดคล้อง และความถูกต้องของการกาหนด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย น้าหนัก และเกณฑ์การประเมิน รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
3. ให้ผู้รับการประเมินรายงานผลสัมฤทธิ์ตามแบบประเมินของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมแนบหลักฐาน
ประกอบการทางาน
4. ในรอบการประเมินแผนรอบที่หนึ่ง “1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560”
4.1 ผู้ประเมินติดตามและให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติงาน
4.2 ผู้ประเมิน หรือผู้รับมอบอานาจของหน่วยงาน ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากร
(ข้าราชการ พนักงานฯ และลูกจ้างประจา) และประมวลผลเป็นรายบุคคล
5. ผู้ประเมิน ส่งผลการประเมิน และหลักฐานของการประเมินรายบุคคลให้แก่คณะกรรมการย่อยใน
หน่วยงาน (ถ้ามี)
6. คณะกรรมการย่อยในหน่วยงาน ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน วิเคราะห์และรวบรวมคะแนน
ส่งให้คณะทางานกลั่นกรองฯ ระดับหน่วยงาน
7. คณะทางานกลั่นกรองฯ ระดับหน่วยงาน ดาเนินการดังนี้
7.1 พิจารณาความถูกต้องของการประเมิน เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
อานาจหน้าที่
7.2 ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินลงชื่อรับทราบในแบบสรุปผลฯ
7.3 หน่วยงานประกาศรายชื่อผู้มีผลงานระดับดีเด่น และระดับดีมาก
7.4 พิจารณาคะแนนในภาพรวมของกอง/สานัก/สาขาวิชากับวงเงินที่ได้รับจัดสรรและสรุปผลการ
ประเมินและการเลื่อนเงินเดือน เสนอต่อผู้บริหารวงเงิน (ผู้บริหารของหน่วยงาน) ก่อนนาเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ระดับมหาวิทยาลัยฯ
8. เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ระดับมหาวิทยาลัยฯ
8.1 หน่วยงานจัดส่งผลการประเมิน หลักฐานอื่นฯ ที่เกี่ยวข้อง และบัญชีสรุปผลการประเมิน และผล
การเลื่อนเงินเดือนบุคลากรแต่ละประเภทให้กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
ระดับมหาวิทยาลัยฯ
8.2 กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเลื่อนเงินเดือนกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร และจัดทาบัญชีสรุปผลการ
เลื่อนเงินเดือนของบุคลากรแต่ละประเภท เพื่อนาเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ระดับมหาวิทยาลัยฯ
8.3 คณะกรรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน/ความเป็นธรรมของผลการ
ประเมินในภาพรวมต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9. การประกาศช่วงร้อยละการเลื่อนเงินเดือน และจัดทาคาสั่งเลื่อนเงินเดือน
9.1 กองการเจ้าหน้าที่แจ้งให้แต่ละหน่วยงานประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละระดับผลการ
ประเมิน (ประกาศช่วงร้อยละการเลื่อนเงินเดือน มิใช่ประกาศรายชื่อเป็นรายบุคคล)
9.2 กองการเจ้าหน้าที่จัดทาคาสั่งเลื่อนเงินเดือน
9.3 กองการเจ้าหน้าที่แจ้งผลการเลื่อน/ไม่เลื่อนเงินเดือน เป็นรายบุคคล

วัน เดือน ปี ที่ดำเนินกำร

1 ต.ค. - 15 พ.ย. 59

ตั้งแต่เริ่มรอบการประเมิน
จนถึง 15 มี.ค. 60
พ.ย. 59 - 15 มี.ค. 60

16 - 21 มี.ค. 60
22 - 28 มี.ค. 60

29 มี.ค. - 7 เม.ย. 60
ภายใน 7 เม.ย. 60

ภายใน 18 เม.ย. 60
19 - 28 เม.ย. 60
1 - 5 พ.ค. 60

10 พ.ค. 60
10 - 16 พ.ค. 60
24 พ.ค. 60 เป็นต้นไป

27

ตัวอย่ำงที่ 2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนกลั่นกรองผลกำรปฏิบัติรำชกำรระดับหน่วยงำน

คาสั่งสานักการศึกษาต่อเนื่อง
ที่ ……../...............
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน รอบการประเมินที่ ๑
--------------------------เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การพิ จ ารณาการเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นข้ า ราชการ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
และลูกจ้างประจาเงินรายได้ ของสานักการศึกษาต่อเนื่องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา ๒๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช พ.ศ. ๒๕๒๑ จึ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะทางานกลั่นกรองฯ ระดับหน่วยงาน รอบการประเมินที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ผู้อานวยการสานักการศึกษาต่อเนื่อง
หัวหน้าฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม
หัวหน้าฝ่ายอุทยานการศึกษา
เลขานุการสานักการศึกษาต่อเนื่อง

ประธานคณะทางาน
ผู้ทางาน
ผู้ทางาน
ผู้ทางาน
ผู้ทางาน
ผู้ทางาน
ผู้ทางานและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ .................................................. เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ..................................................

(.........................................................)
ผู้อานวยการสานักการศึกษาต่อเนื่อง
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ขั้นตอนที่ 2 กำรประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ (ภำยใน 15 พฤศจิกำยน)
งำนบุคคล
 เสนอความเห็นเกี่ยวกับการประเมิน แผนการดาเนินการต่อผู้บริหารสานักการศึกษาต่อเนื่อง
 จัดประชุมชี้แจงบุคลากรสานักการศึกษาต่อเนื่องเพื่อรับทราบข้อตกลงร่วมกัน โดยแจ้งเกณฑ์
การพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลและการเลื่อนเงินเดือน ได้แก่ เกณฑ์การวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน
พฤติ ก รรมการท างาน (สมรรถนะ), จ านวนครั้ ง ของการลา, การกาหนดตั ว ชี้ วั ด , ค่า เป้ า หมายตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด และจัดทาหลักฐานประกอบการพิจารณารายบุคคล
ขั้นตอนที่ 3 กำรจัดทำตัวชี้วัดรำยบุคคล (ภำยใน 30 พฤศจิกำยน)
ผอ.สำนัก/หัวหน้ำฝ่ำย สำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
1. สานักการศึกษาต่อเนื่องประชุมจัดทาตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน
2. จัดทาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล
ประเด็นเกี่ยวกับ “ดัชนีชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยรำยบุคคล”
ตัวชี้วัดรำยบุคคล

ตัวชี้วัดก.พ.ร. เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานทั้งหมดของหน่วยงาน

จำนวนตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด โดยหลักการไม่ควรเกิน 10 ตัว

เป้ำเพื่อพัฒนำ

เพื่อพัฒนำ งาน - คน

เครื่องมือ

คู่มือ การกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

บทบำทหัวหน้ำ/
ผู้รับประเมิน

กำหนด KPI ร่วมกัน
หัวหน้าต้องดูความเหมาะสมในภาพรวมของระดับสานัก/ฝ่าย

ควำมเป็นธรรม

กำรมอบหมำยงำน ผู้บังคับบัญชาต้องให้ความสาคัญกับการ
มอบหมายงาน มอบให้เหมาะกับตาแหน่ง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
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น้ำหนักตัวชี้วัด

น้ำหนักตัวชี้วัด ดูจากปริมาณงาน ผลกระทบและความสาเร็จ
เวลาที่ใช้

ประเมินจำก

ผลงำนที่ทำได้จริง เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ที่ได้ร่วมกันกาหนดไว้ตอนต้นรอบการประเมิน และ
พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร ที่ปรากฏ

ระหว่ำงรอบกำรประเมิน
ขั้นตอนที่ 4 กำรติดตำมและให้คำปรึกษำ (กุมภำพันธ์)
ผู้ประเมิน
1. ติดตาม และให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้รับประเมิน เพื่อผลักดันงานให้สาเร็จ
2. บันทึกผลงาน พฤติกรรมของผู้รับประเมิน
ผู้รับประเมิน
1. รายงานผลการดาเนินการ พร้อมหลักฐานประกอบการทางาน และส่งให้ผู้ประเมินภายใน
15 มีนาคม
2. ขอคาแนะนา/ปรึกษาจากผู้ประเมิน

สิ้นรอบกำรประเมิน
ขั้นตอนที่ 5 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและให้คะแนน (สัปดำห์ที่ 1 - 2 มีนำคม)
ผอ.สำนัก/หัวหน้ำฝ่ำย สำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
1. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (ผู้รับประเมิน)
2. กรอกรายละเอียด และสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแบบประเมินผลฯ
(ตัวอย่างที่ 3 หน้า 30)

30

ตัวอย่ำงที่ 3 แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนสำหรับประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำร
พนักงำนมหำวิทยำลัย และลูกจ้ำงประจำเงินรำยได้

31

32

33

34

35

36

37

ขั้นตอนที่ 6 กำรพิจำรณำผลกำรประเมินกับวงเงินงบประมำณ (สัปดำห์ที่ 2 มีนำคม)
งำนบุคคล
1. คานวณวงเงิน ณ 1 มีนาคม และ 1 กันยายน ตามข้อมูลรายละเอียดที่ได้รับจากกองการ
เจ้าหน้าที่ เสนอผู้บริหารสานักพิจารณาจัดสรรให้ผู้รับประเมิน (ตัวอย่างที่ 4 หน้า 38)
2. จัดทาหนังสือส่งข้อมูลเงินเดือน/เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาไปยังผู้อานวยการสานัก
และหัวหน้าฝ่าย พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา (ตัวอย่างที่ 5 หน้า 39)

38
ตัวอย่ำงที่ 4 ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรฯ

ลาดับ

ชือ่ -นามสกุล

ชื่อตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน เงินเดือน ฐานในการ วงเงินที่ คะแนน
1 ต.ค 60 สูงสุด
คานวณ ฝ่ายเสนอ

ระดับ

ร้อยละ
ที่ได้

หัวหน้ำฝ่ำย
1

………………………… ………………… ………………

xx,xxx

xx,xxx

xx,xxx

2

………………………… ………………… ………………

xx,xxx

xx,xxx

xx,xxx

3

………………………… ………………… ………………

xx,xxx

xx,xxx

xx,xxx

4

………………………… ………………… ………………

xx,xxx

xx,xxx

xx,xxx

5

………………………… ………………… ………………

xx,xxx

xx,xxx

xx,xxx

รวม

xx,xxx
ยอดกันเงิน …% = xx,xxx

ยอดเลื่อน .% = xx,xxx
** วงเงินที่เสนอ รวมทุกคนแล้วจะต้องไม่เกินจำกยอดเลื่อน x,xxx.xx บำท

ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน เงินเดือน
1 ต.ค 60 สูงสุด

ฐานใน
การ
คานวณ

วงเงินที่
ฝ่าย
เสนอ

ฝ่ำย………………
1

………………………… ………………… ………………

xx,xxx

xx,xxx

xx,xxx

2

………………………… ………………… ………………

xx,xxx

xx,xxx

xx,xxx

3

………………………… ………………… ………………

xx,xxx

xx,xxx

xx,xxx

4

………………………… ………………… ………………

xx,xxx

xx,xxx

xx,xxx

รวม

xx,xxx
ยอดกันเงิน …% = xx,xxx

ยอดเลื่อน .% = xx,xxx
** วงเงินที่เสนอ รวมทุกคนแล้วจะต้องไม่เกินจำกยอดเลื่อน x,xxx.xx บำท

คะแนน ระดับ

ร้อย
ละ
ที่ได้
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ตัวอย่ำงที่ 5 หนังสือส่งข้อมูลสำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อเลื่อนเงินเดือนฯ

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร สานักงานเลขานุการ สานักการศึกษาต่อเนื่อง โทร. ๗๗๐๗
ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๘(๐๑)/ว
วันที่
เรื่อง ขอส่งข้อมูลสาหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนฯ รอบการประเมินที่ ๑
เรียน ผู้อานวยการสานักฯ/หัวหน้าฝ่าย
ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ได้ให้หน่วยงานดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผล
และการเลื่อนเงินเดือน รอบการประเมินที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยให้คณะทางานกลั่นกรองผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานของสานักพิจารณา นั้น
ในการนี้สานักงานเลขานุการจึงขอส่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
รอบการประเมินที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ของแต่ละบุคคลในฝ่าย
(แบบปม. ๓.๑) โดยให้แล้วเสร็จ ภำยในวันที่ …………………………. เพื่อเตรียมนาเสนอต่อที่ประชุมคณะทางาน
กลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (ดังเอกสารแนบ) ดังนี้
เอกสำรหมำยเลข ๑ มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดม
ศึกษาของมหาวิทยาลัยครั้งที่ ………………. เมื่อวันที่ ………………………………………
เอกสำรหมำยเลข ๒ ฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ
สาหรับการเลื่อนเงินเดือน และพนักงานมหาวิทยาลัยใช้สาหรับการเพิ่มค่าจ้าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
เอกสำรหมำยเลข ๓ วงเงินที่ได้ฝ่ายได้รับจัดสรร โดยทุกฝ่ายจะใช้ได้เฉพาะยอดเลื่อนที่จัดสรรให้
เท่านั้น สาหรับยอดกันร้อยละ ……….. เพื่อผู้อานวยการสานักการศึกษาต่อเนื่องใช้พิจารณาในการบริหารวงเงิน
เอกสำรหมำยเลข ๔ ข้อมูลวันลา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(……………………………………………………….)
เลขานุการสานักการศึกษาต่อเนื่อง

40
ผู้ประเมิน
1. นาวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาคานวณกับผลคะแนนประเมินในแต่ละระดับ
2. รวบรวมผลการประเมินส่งให้ ผอ.สานัก
ผอ.สำนัก
 พิจารณาจัดสรรวงเงินให้บุคลากรสานัก
ขั้นตอนที่ 7 เสนอคณะทำงำนกลั่นกรองผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรระดับหน่วยงำน
(สัปดำห์ที่ 2 - 4 มีนำคม)
งำนบุคคล
1. นาผลการประเมิน และผลการเลื่อนเงินเดือน เสนอ ผอ.สานัก
2. รวบรวมผลการประเมินของทุกฝ่าย ส่งคณะทางานกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ระดับหน่วยงาน
3. จัดเตรียมการประชุมคณะทางานกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
 จัดทาหนังสือเชิญประชุม (ตัวอย่างที่ 6 หน้า 41)
 จัดทาแบบลงนามผู้เข้าประชุม (ตัวอย่างที่ 7 หน้า 42)
 จัดทาใบคาขอให้บริการเครื่องดื่มในที่ประชุม (ตัวอย่างที่ 8 หน้า 43)
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ตัวอย่ำงที่ 6 หนังสือเชิญประชุมคณะทำงำนกลั่นกรองผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรระดับหน่วยงำน

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร สานักงานเลขานุการ สานักการศึกษาต่อเนื่อง โทร. ๗๗๐๗
ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๘(๐๑)/ว
วันที่
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทางานกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
เรียน
ด้วยประธานคณะทางานกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ได้กาหนดนัด
ประชุมคณะทางานฯ ในวันพุธที่ ๑๒ เมษำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักกำรศึกษำ
ต่อเนื่อง ชั้น ๑ อำคำรตรีศร เพื่อพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจาเงินรายได้ รอบการประเมินที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามกาหนดการดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(……………………………………………………….)
เลขานุการสานักการศึกษาต่อเนื่อง

**โปรดนำผลกำรพิจำรณำกำรเลื่อนเงินเดือนของผู้รับประเมินเข้ำประชุมด้วย

42
ตัวอย่ำงที่ 7 แบบลงนำมผู้เข้ำประชุม
รำยนำมผู้เข้ำประชุมคณะทำงำนกลั่นกรองผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรระดับหน่วยงำน
รอบกำรประเมินที่ ๑/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๕ เมษำยน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง ชั้น ๑ อำคำรตรีศร
--------------------------------ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

รำยนำม
ผู้อานวยการสานักการศึกษาต่อเนื่อง
(………………………………………………….)
หัวหน้าฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
(………………………………………………….)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
(………………………………………………….)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม
(………………………………………………….)
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม
(………………………………………………….)
หัวหน้าฝ่ายอุทยานการศึกษา
(………………………………………………….)
เลขานุการสานักการศึกษาต่อเนื่อง
(………………………………………………….)

ลำยมือชื่อ
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ตัวอย่ำงที่ 8 ใบคำขอให้บริกำรเครื่องดื่มในที่ประชุม

วันที่...........เดือน……………………… พ.ศ...........
ข้าพเจ้า …………………………………………………. ตาแหน่ง ………………………………………………………………….
หน่วยงาน สานักการศึกษาต่อเนื่อง ขอเบิกเครื่องดื่มสาหรับ ประชุมคณะทางานกลั่นกรองผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการฯ
เวลา
ณ ห้องประชุม
โดยประธาน
…………………………………………………. เลขานุการ …………………………………………………. และกรรมการที่เข้าประชุม
จานวน ………… ท่าน

ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการเครื่องดื่ม

จานวน/ถ้วย

หมายเหตุ

กาแฟ
ไมโล
น้าขิง
ชาจีน
อื่น ๆ
รวมทั้งหมด

ลงชื่อ…………………………………………………ผู้ใช้บริการ
(…………………………………………)
ตาแหน่ง ………………………………………...

44
คณะทำงำนกลั่นกรองฯ
 เสนอความเห็นในภาพรวมของผลการประเมินทั้งหมด ต่อ ผอ.สานัก
ขั้นตอนที่ 8 กำรแจ้งผลกำรประเมิน (สัปดำห์ที่ 2 - 4 มีนำคม)
ผอ.สำนัก/หัวหน้ำฝ่ำย/ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ประเมิน
1. แจ้งผลการประเมิน (บอกจุดเด่น จุดด้อย ฯลฯ)
2. วางแผนการพัฒนา
3. นาผลการประเมินมาสรุป ในส่วนสรุปของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และการประเมิน
พฤติกรรมการทางานมากรอกในแบบสรุปการประเมินการปฏิบัติราชการตามแบบที่กาหนด และแจ้งผล
การประเมินให้บุคลากรทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน
นับแต่วันสิ้นรอบการประเมินในแต่ละรอบ
ขั้นตอนที่ 9 กำรประกำศรำยชื่อ (สัปดำห์ที่ 1 เมษำยน)
งำนบุคคล
1. จัดทาประกาศรายชื่อบุคลากรผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก
(ตัวอย่างที่ 9 หน้า 45)
2. จัดทาบัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือน และจัดส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ ผ่านระบบ
สารสนเทศ (ตัวอย่างที่ 10 หน้า 46)
3. จัดทาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน (ตัวอย่างที่ 11 หน้า 47)
4. จัดทาหนังสือส่งข้อมูลร้อยละผลการประเมินการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
ให้กองการเจ้าหน้าที่ (ตัวอย่างที่ 12 หน้า 48)

45
ตัวอย่ำงที่ 9 ประกำศรำยชื่อผู้มีผลกำรประเมิน “ดีเด่น” และ “ดีมำก”

ประกาศสานักการศึกษาต่อเนื่อง
เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
-----------------------

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสานักการศึกษาต่อเนื่อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อ ๑๒ (๖) แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ. ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรายชื่อข้าราชการสานักการศึกษา
ต่อเนื่องที่มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ดังนี้
๑. ระดับดีเด่น จานวน .... ราย คือ
๑.๑ ชื่อ…………………… ตาแหน่ง
๒. ระดับดีมาก จานวน .... ราย คือ
๑.๑ ชื่อ…………………… ตาแหน่ง

………………………
………………………

อนึ่ง ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับผลกำรประเมิน ให้โต้แย้งเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชำ ภำยใน ๗ วัน
นับแต่วันประกำศ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่
(ลงชื่อ)
(..........................................)
ผู้อานวยการสานักการศึกษาต่อเนื่อง
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ตัวอย่ำงที่ 10 บัญชีรำยละเอียดกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรและเงินตอบแทนพิเศษ
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ตัวอย่ำงที่ 11 ข้อมูลข้ำรำชกำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน

48
ตัวอย่ำงที่ 12 หนังสือส่งข้อมูลร้อยละผลกำรประเมิน

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร

สานักการศึกษาต่อเนื่อง สานักงานเลขานุการ โทร. ๗๗๐๗

ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๘(๐๑)/

วันที่

เรื่อง ขอส่งร้อยละและผลการประเมินการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนรอบการประเมินที่......
เรียน ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
พร้อมหนังสือนี้ สานักการศึกษาต่อเนื่องขอจัดส่งร้อยละการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละระดับผล
การประเมินการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และ
ลูกจ้างประจาเงินรายได้ รอบการประเมินที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยผ่านทางระบบไปเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(........................................................)
ผู้อานวยการสานักการศึกษาต่อเนื่อง
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ขั้นตอนที่ 10 กำรประกำศร้อยละกำรเลื่อนเงินเดือน
งำนบุคคล
1. จัดทาประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละระดับผลการประเมิน (ประกาศเฉพาะ
ช่วงร้อยละการเลื่อนเงินเดือน) เมื่อได้รับแจ้งจากกองการเจ้าหน้าที่แล้ว (ตัวอย่างที่ 13 หน้า 50)
2. ติดตามและรวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ของทุกฝ่าย เสนอ ผอ.สานัก ลงนาม
เพื่อจัดส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ไว้เป็นหลักฐานต่อไป

50
ตัวอย่ำงที่ 13 ประกำศร้อยละกำรเลื่อนเงินเดือนในแต่ละระดับผลกำรประเมิน

ประกาศสานักการศึกษาต่อเนื่อง
เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
----------------------เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสานักการศึกษาต่อเนื่อง
เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการตามที่ ก.พ.อ. กาหนด ประกอบกับประกาศ ก.พ.อ.
เรื่ อง หลั กเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่ อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๔
วรรคสี่ จึงประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคานวณที่ใช้ในการคานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ระดับผลกำรประเมิน

คะแนน

ร้อยละ

ดีเด่น

๙๐ - ๑๐๐

….. - …..

ดีมาก

๘๐ - ๘๙

….. - …..

ดี

๗๐ - ๗๙

….. - …..

พอใช้

๖๐ - ๖๙

….. - …..

ต้องปรับปรุง

น้อยกว่า ๖๐

….. - …..

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่
(ลงชื่อ) ...........................................
(............................................)
ผู้อานวยการสานักการศึกษาต่อเนื่อง
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กำรปฏิบัติงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อเลื่อนเงินเดือน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการต้องประเมินในสององค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(ร้อยละ 70) และพฤติกรรมการทางาน (สมรรถนะ) (ร้อยละ 30) ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ
ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์ของงำน (ร้อยละ 70) มหาวิทยาลัยได้กาหนดตัวชี้วัด และกาหนดค่าน้าหนัก
ตัวชี้วัดเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1.1 ตัวชี้วัดกลำง (น้าหนักร้อยละ 30) เป็นตัวชี้วัดที่บุคลากรที่สังกัดหน่วยงานเดียวกัน
จะต้องมีตัวชี้วัดเหมือนกันทุกคน เพื่อให้ความยุติธรรมแก่บุคลากรที่มีความรับผิดชอบในงานแตกต่างกัน
มีปริมาณงานที่รับผิดชอบแตกต่างกัน มีความยากง่ายของงานที่รับผิดชอบแตกต่างกัน สามารถจาแนก
คุณภาพของงานที่รับผิดชอบได้ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย
1) ตัวชี้วัดระดับความสาเร็จในการทางานของผู้บังคับบัญชา (ร้อยละ 10)
2) ตัวชี้วัดปริมาณงานของแต่ละบุคคล (ร้อยละ 5)
3) ตัวชี้วัดความยากง่ายของงานแต่ละบุคคล (ร้อยละ 5)
4) ตัวชี้วัดคุณภาพของงานแต่ละบุคคล (ร้อยละ 10)
1.2 ตัวชี้วัดสะท้อนลักษณะงำน (น้าหนักร้อยละ 40) เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนลักษณะงานความ
รับ ผิ ดชอบของแต่ล ะบุ คคลในแต่ล ะฝ่ าย ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ บังคับบัญชา ซึ่งจะต้องมีการติดตาม
ผลสั มฤทธิ์ในการปฏิบั ติงานของแต่ล ะบุคคลนั้น ๆ ในรอบการประเมิน ส านักการศึกษาต่อเนื่องจึงได้
กาหนดค่าน้าหนักและตัวชี้วัดแต่ละประเภทไว้ ดังนี้
กำรกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัดสะท้อนลักษณะงำนของสำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
ฝ่ำย
สานักงานเลขานุการ

ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล

ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม

ประเภทตัวชี้วัด
งานเชิงพัฒนา
งานประจาในหน้าที่
งานพิเศษอื่น ๆ
งานเชิงพัฒนา
งานประจาในหน้าที่
งานพิเศษอื่น ๆ
งานเชิงพัฒนา
งานประจาในหน้าที่
งานพิเศษอื่น ๆ

น้ำหนัก (%)
15
20
5
20
15
5
20
15
5
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ฝ่ำย
ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม

ประเภทตัวชี้วัด
งานเชิงพัฒนา
งานประจาในหน้าที่
งานพิเศษอื่น ๆ
ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม งานเชิงพัฒนา
งานประจาในหน้าที่
งานพิเศษอื่น ๆ
ฝ่ายอุทยานการศึกษา
งานเชิงพัฒนา
งานประจาในหน้าที่
งานพิเศษอื่น ๆ

น้ำหนัก (%)
20
15
5
20
15
5
20
15
5

ที่มา : สานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, (2556).
2) พฤติกรรมกำรทำงำน (สมรรถนะ) (ร้อยละ 30) มหาวิทยาลัย กาหนดระดับสมรรถนะ
ที่คาดหวังตามประเภทและระดับตาแหน่ง ซึ่งบุคลากรสานักการศึกษาต่อเนื่องมีประเภทวิชาการและ
วิชาชีพเฉพาะ ได้แก่ ระดับ ชานาญการพิเศษ ประเมินระดับคาดหวังระดับที่ 1 - 3 ระดับชานาญการ
ประเมินระดับคาดหวังระดับที่ 1 - 2 ระดับปฏิบัติการ ประเมิน ระดับคาดหวังระดับที่ 1 ระดับเดียว
และประเภททั่วไป ได้แก่ ระดับชานาญงาน ประเมินระดับคาดหวังระดับที่ 1 ระดับเดียว
ทั้งนี้ สานักการศึกษาต่อเนื่องได้กาหนดสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจาตาแหน่งงาน
ไว้ดังนี้
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ ประกอบด้วย
ชื่อสมรรถนะ
ระดับ
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

1. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบกำรศึกษำทำงไกล
คำอธิบำย
- มีความรู้และมีความเข้าใจในพันธกิจ และปณิธานของมหาวิทยาลัยในการจัด
ระบบการเรียนการสอนทางไกล
- อธิบายวิธีการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้แก่บุคคลอื่นได้
- มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีและรูปแบบการศึกษาทางไกล
- สามารถนาเทคโนโลยี และรูปแบบการศึกษาทางไกลมาใช้สนับสนุนการเรียน
การสอนและพันธกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลตามจุดมุ่งหมายของระบบการศึกษาทางไกล
- ให้คาแนะนาหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล
ต่าง ๆ โดยมีแนวคิดการพัฒนาใหม่ ๆ
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ชื่อสมรรถนะ
ระดับ
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

2. กำรบริกำรที่ดี
คำอธิบำย
- ให้บริการที่เป็นมิตรสุภาพ เต็มใจต้อนรับ สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ
- ให้คาแนะนา เมื่อผู้รับบริการมาติดต่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน
- ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ (ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร)
- คอยติดตามเรื่องและแจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการดาเนินเรื่อง
หรือขั้นตอนเรื่องต่าง ๆ ที่ให้บริการ
- ช่วยประสานงานภายในหน่วยงาน และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว เต็มใจ
- คอยดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ และเมื่อพบข้อบกพร่องให้นาไป
ปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น
- กาหนดกรอบแนวทางการให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับตามสิ่งที่ผู้รับบริการ
ต้องการ และสามารถช่วยผู้รับบริการแก้ปัญหาต่าง ๆ
- เสนอแนะข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ให้บริการอยู่ ซึ่งเป็น
ประโยชน์แก่ผู้รับบริการ
- เข้าใจความจาเป็น หรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ แสวงหาข้อมูล
และทาความเข้าใจเกี่ยวกับความจาเป็น หรือความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้รับบริการ
- ให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ เพื่อตอบสนองความจาเป็น
หรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ
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ชื่อสมรรถนะ
ระดับ
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4
ระดับที่ 5

3. กำรมีจริยธรรม
คำอธิบำย
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ทั้งตามหลักกฎหมาย
จริยธรรม และระเบียบวินัย
- รักษาวาจา มีสัจจะเชื่อถือได้ ไม่บิดเบือนอ้างข้อยกเว้นในตนเอง
- มีจิตสานึก อุทิศแรงกาย แรงใจ ผลักดันให้ภารกิจหลักของตนและหน่วยงาน
บรรลุผล
- ยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติ หรือ
ผลประโยชน์ส่วนตน
- ปฏิบัติงานโดยมุ่งให้ภารกิจในหน้าที่สัมฤทธิ์ผลเป็นสาคัญ
- ตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม
- ธารงความถูกต้อง พิทักษ์ผลประโยชน์ และชื่อเสียงขององค์กร
และประเทศชาติเป็นสาคัญ
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ชื่อสมรรถนะ
ระดับ
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

4. กำรทำงำนแบบมุ่งผลสำเร็จของงำน
คำอธิบำย
- มีความมานะ อดทน ขยันหมั่นเพียร และตรงต่อเวลา
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานได้ตามกาหนดเวลา
อย่างถูกต้อง
- ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
- มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้องของงานหรือข้อมูล
ที่รับผิดชอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ
- สามารถกาหนดเป้าหมายหรือขั้นตอนในการทางานของตนให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากาหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้
- ให้ความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการสูญเปล่า
หรือหย่อนประสิทธิภาพในงานได้
- สามารถเสนอหรือทดลองวิธีการหรือขั้นตอนการทางานแบบใหม่ที่แน่นอน
เที่ยงตรงกว่า หรือมีประสิทธิภาพมากกว่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
ผู้บังคับบัญชากาหนดหรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- สามารถติดตามและวัดผลการปฏิบัติงานของตนโดยใช้เกณฑ์ที่ตนกาหนด
ขึ้นเองได้
- สามารถพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนระบบหรือวิธีการทางานของหน่วยงาน
เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด
- สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง ซึ่งอาจรวมถึง การทางานได้ดีขึ้น
เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือมีการเพิ่มคุณภาพของงานที่ทา
- สามารถจัดระดับความสาคัญของงานต่าง ๆ ในหน้าที่ โดยคิดวิเคราะห์ข้อดี
ข้อเสียที่จะเกิดขึ้น (การพิจารณาเปรียบเทียบประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับต้นทุนหรือรายจ่ายที่ต้องเสียไป)
- สามารถกาหนดเป้าหมายที่ท้าทายและเป็นไปได้ยาก เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ใหม่ให้ดีขึ้นกว่าผลงานเดิม
- สามารถบริหารจัดการเวลาและทรัพยากรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจ
ของหน่วยงานตามที่คาดการณ์ไว้
- สามารถพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุมาตรฐานหรือ
ผลลัพธ์ที่โดดเด่นและแตกต่าง
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ชื่อสมรรถนะ
ระดับ
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

5. กำรทำงำนเป็นทีม
คำอธิบำย
- ทางานในส่วนที่ตนได้รับมอบหมายได้สาเร็จ สนับสนุนการตัดสินใจในกลุ่ม
- รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการดาเนินงานในกลุ่ม หรือข้อมูล
อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานอย่างต่อเนื่อง
- สร้างสัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ดี
- เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีมด้วยดี
- กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์
- รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม เต็มใจเรียนรู้จากผู้อื่น รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชา
และผู้ร่วมงาน
- ประมวลความคิดเห็นต่าง ๆ มาใช้ประกอบการตัดสินใจ หรือวางแผนร่วมกัน
ในทีม
- ประสาน และส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุนการทางานร่วมกัน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- กล่าวชื่นชมให้กาลังใจเพื่อนร่วมงานได้อย่างจริงใจ
- แสดงน้าใจในเหตุวิกฤติ ให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานที่มีเหตุจาเป็น
โดยไม่ต้องให้ร้องขอ
- รักษามิตรภาพอันดีกับเพื่อนร่วมงานเพื่อช่วยเหลือกันในวาระต่าง ๆ
ให้งานสาเร็จลุล่วงเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
- ส่งเสริมความสามัคคีเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันในทีม โดยไม่คานึงความชอบ
หรือไม่ชอบส่วนตน
- ช่วยประสานรอยร้าว หรือคลี่คลายแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีม
- ประสานสัมพันธ์ ส่งเสริมขวัญกาลังใจของทีมเพื่อรวมพลังกันในการปฏิบัติ
ภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุผล
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สมรรถนะประจำตำแหน่งงำน 4 สมรรถนะ ประกอบด้วย
ชื่อสมรรถนะ
ระดับ
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

1. ศิลปะในกำรสื่อสำร
คำอธิบำย
- สามารถทาความเข้าใจและสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยวาจา ข้อความ ข้อแนะนา
ในเรื่องงาน ซึ่งไม่ซับซ้อนหรือไม่ต้องใช้ศัพท์เทคนิคเฉพาะ
- สามารถทาความเข้าใจและสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยวาจา ข้อความ ข้อแนะนา
ในเรื่องงาน ซึ่งซับซ้อนบ้างหรือมีลักษณะในเชิงเทคนิคเฉพาะโดยใช้การสื่อ
โดยตรงด้วยตนเอง
- สามารถทาความเข้าใจและสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยวาจา ข้อความ ข้อแนะนา
คาสั่งในเรื่องงาน รวมทั้งเรื่องที่มีลักษณะเป็นแนวคิด (Concept) ที่ซับซ้อนมาก
โดยใช้การสื่อโดยตรงด้วยตนเอง
- สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจและยอมรับ เห็นด้วยกับเรื่องที่ต้องการสื่อ
รวมทั้งสามารถทาให้ผู้อื่นตอบสนองตามที่ต้องการโดยสร้างกลไก และระบบ
ในการสื่อประเภทต่าง ๆ นอกเหนือจากการสื่อด้วยตนเองโดยตรง
- สามารถออกแบบ ควบคุมและตรวจสอบระบบการสื่อสารภายในองค์กร
และระหว่างองค์กรกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อให้ระบบการสื่อสารขององค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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ชื่อสมรรถนะ
ระดับ
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

2. กำรมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในงำน
คำอธิบำย
- เรียนรู้สภาพการณ์ต่าง ๆ ในระหว่างการปฏิบัติงาน ตั้งข้อสังเกต หรืออธิบาย
ได้อย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งกล้าแสดงความคิดเห็นของตน
- ริเริ่มแนวคิด วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงรุก
ในระดับส่วนงาน พร้อมทั้งสร้างแนวทางการดาเนินงานซึ่งต้องการความร่วมมือ
ในหลายระดับ
- นาเสนอแนวความคิด วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงรุก
สามารถอธิบายเหตุผล ถ่ายทอดแนวความคิดดังกล่าวต่อผู้อื่นได้ พร้อมทั้งเสนอ
ข้อดี ข้อเสียต่าง ๆ มากาหนดแผนการ
- นาข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของผู้อื่นมาต่อยอดความคิดเพื่อพัฒนาปรับใช้
เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวความคิด ข้อเสนอแนะ วิธีการปฏิบัติงาน วิธีแก้ปัญหา
ตลอดจนกระบวนการและเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงขององค์กร
- ศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนกระบวนการ
และเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น และเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีขึ้น
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ชื่อสมรรถนะ
ระดับ
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

3. ควำมยืดหยุ่นผ่อนปรน
คำอธิบำย
- สามารถปรับตัว และยอมรับและเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่นในการปฏิบัติงาน
- เต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิดทัศคติเมื่อได้รับข้อมูลใหม่หรือหลักฐานที่ขัดแย้ง
กับความคิดเดิม
- มีความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ ใช้กฎเกณฑ์ กระบวนการปฏิบัติงานอย่าง
ยืดหยุ่น
- มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เฉพาะหน้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานหรือ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
- นาข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของผู้อื่นมาต่อยอดความคิดเพื่อพัฒนาปรับใช้
เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวความคิด ข้อเสนอแนะ วิธีการปฏิบัติงาน วิธีแก้ปัญหา
ตลอดจนกระบวนการและ เทคนิคที่มีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงขององค์กร
- ศึกษาค้นคว้า เพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนกระบวนการ
และเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น และเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีขึ้น
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ชื่อสมรรถนะ
ระดับ
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5

4. ควำมถูกต้องของงำน
คำอธิบำย
- ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่วางไว้
- ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ และตระหนักถึงผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
ตนเองหรือหน่วยงาน จากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของตน
- ตรวจสอบความถูกต้องโดยรวมของงานโอยอิงมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หรือกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ให้ความเห็นและสามารถเสนอแนะให้ผู้อื่นปฏิบัติตามขั้นตอนการทางานที่วางไว้
เพื่อความถูกต้องของงาน
- ตรวจสอบความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ตามคุณภาพ มาตรฐานที่กาหนดไว้
ระบุข้อบกพร่องที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งหาแนวทาง
ป้องกันได้
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บทที่ 5
วิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงกำรแก้ปัญหำ
กำรวิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงกำรแก้ปัญหำ
สิ่ งส าคัญในการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน คือ การสร้างและทาความเข้าใจร่ว มกันระหว่า ง
ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินเกี่ยวกับแนวคิด วิธีการ และขั้นตอนการบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยการ
กาหนดเป้าหมายการทางานร่วมกัน เน้นการพัฒนาผลการปฏิบัติงานไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาความรู้
ทักษะ และสมรรถนะของผู้รับการประเมิน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสรุปปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาไว้ ดังนี้
1. ข้ อ จ ำกั ด ด้ ำ นระบบกำรประเมิ น เป็ น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรวำงแผน และวำงระบบ
กำรดำเนินกำรประเมิน
อุปสรรค :
1.1 การประเมินไม่ได้วางแผน และวางระบบ แต่เป็นเพียงการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แนวปฏิบัติ จึงทาให้การประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะเป็นประโยชน์กลายเป็นข้อจากัดหรือข้อควรคานึง
ของการพัฒนาองค์การ
1.2 การไม่ได้นาเอาผลการประเมินมาใช้ประโยชน์อย่างจริงจังและเป็นระบบ ถึงแม้สานักจะ
ให้ความสาคัญกับการประเมินผล แต่ถ้าไม่ได้นาผลการประเมินมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างจริงจัง หรือนา
ผลการประเมิ น มาใช้ เ ป็ น ครั้ ง คราว จะท าให้ ไ ม่ ส ามารถบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องประเมิ น ผลอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้
2. ข้อจำกัดในเรื่องแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
อุปสรรค :
2.1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเพียงสื่อหนึ่งในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งสื่อสารให้
ทราบข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้น ไม่สามารถครอบคลุมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้ประเมิน
2.2 มาตรฐานของงานที่กาหนดไว้ในการประเมินผลอาจไม่เหมาะสม เนื่องจากผู้รับการ
ประเมินอาจได้รับการอบรมหรือพัฒนาในระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งเมื่อประเมินผลการปฏิบัติงานปลายปี
ก็จะพบว่า มีเกณฑ์การปฏิบัติงานสูงกว่าที่ตั้งไว้
3. ข้อจำกัดเกี่ยวกับผู้รับกำรประเมิน
อุปสรรค :
3.1 ผู้รับการประเมินที่มีความขัดแย้งกับผู้ประเมินจะมีความรู้สึกว่า ผู้ประเมินลาเอียงในการ
ประเมิน และไม่ยอมรับผลการประเมิน
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3.2 ผู้รับการประเมินไม่เห็นด้วยกับวิธีการประเมิน เมื่อผลการประเมินไม่ตรงกับความคาดหวัง
จึงคิดว่า การประเมินไม่มีความยุติธรรมหรือไม่น่าเชื่อถือ
สรุปปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงกำรแก้ปัญหำ
ปัญหำ
1. ข้อจากัดด้านระบบการประเมินเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน และวางระบบการดาเนิน
การประเมิน
2. ข้อจากัดในเรื่องแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
3. ข้อจากัดเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน
อุปสรรค
1. การประเมินไม่ได้วางแผน และวางระบบ แต่เป็นเพียงการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แนวปฏิบัติจึงทาให้การประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะเป็นประโยชน์กลายเป็นข้อจากัดหรือข้อควรคานึงของ
การพัฒนาองค์การ
2. การไม่ ได้ น าเอาผลการประเมิ น มาใช้ ป ระโยชน์อย่ างจริงจั งและเป็น ระบบ ถึง แม้ส านัก ฯ
จะให้ความสาคัญกับการประเมินผล แต่ถ้าไม่ได้นาผลการประเมินมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างจริงจัง หรือ
นาผลการประเมิน มาใช้เป็นครั้งคราว จะทาให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการประเมินผลอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเพียงสื่อหนึ่งในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งสื่อสารให้ทราบ
ข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้น ไม่สามารถครอบคลุมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้ประเมิน
4. มาตรฐานของงานที่กาหนดไว้ในการประเมินผลอาจไม่เหมาะสม เนื่องจากผู้รับการประเมิน
อาจได้รับการอบรมหรือพัฒนาในระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งเมื่อประเมินผลการปฏิบัติงานปลายปีจะพบว่า
มีเกณฑ์การปฏิบัติงานสูงกว่าที่ตั้งไว้
5. ผู้รับการประเมินที่มีความขัดแย้งกับผู้ประเมินจะมีความรู้สึกว่า ผู้ประเมินลาเอียงในการ
ประเมิน และไม่ยอมรับผลการประเมิน
6. ผู้รับการประเมินไม่เห็นด้วยกับวิธีการประเมิน เมื่อผลการประเมินไม่ตรงกับความคาดหวัง
จึงคิดว่า การประเมินไม่มีความยุติธรรมหรือไม่น่าเชื่อถือ
แนวทำงกำรแก้ปัญหำ
1. การวางระบบการประเมินควรมีการพิจารณาถึงระบบและลักษณะขององค์การว่า มีความ
เหมาะสมสอดคล้ อ งกั น เพี ย งใด และควรมี ก ารพิ จ ารณาร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ ประเมิ น กั บ ผู้ ถู ก ประเมิ น
2. จะต้องมีการติดตามประเมินผลการดาเนินการในทางปฏิบัติว่า มีปัญหาและอุปสรรคในการ
ประเมินหรือไม่ และมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร
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3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินควรเขียนคาอธิบายเพิ่มเติม หรือยกตัวอย่างประกอบ
เพื่อให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมการทางานของผู้ที่ถูกประเมิน
4. การกาหนดเกณฑ์มาตรฐานการทางานต้องให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และการ
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน และต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
5. ควรมีการชี้แจงทาความเข้าใจให้ผู้รับการประเมินมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางหลักการ
วิธีการ และกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้รับการประเมินเข้าใจบทบาทของตนเอง และให้
ความร่วมมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
6. สื่อสารให้ผู้รับการประเมินทราบถึงนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การ
รวมทั้งมีการควบคุมให้การดาเนินงานเป็นไปตามนโยบาย และสอดคล้องกับผลการประเมินอย่างโปร่งใส
และยุติธรรม
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