สวนที่ ๑
บทนํา


 ความเปนมาของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณาจารย
 ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนง คณาจารย สังกัดสถาบันการพลศึกษา
 องคประกอบและคาน้ําหนักการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณาจารย
 แนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 ปฏิทินการปฏิบัติงาน

๒

ความเปนมาของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณาจารย
สืบ เนื่องดวยสถาบัน การพลศึ ก ษา ได ป รั บ เปลี่ยนตําแหนง ของขา ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาใหดํารงตําแหนง คณาจารย เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจของสถาบันการพล
ศึกษา อาศัยตามมาตรา ๔๐ ของระเบียบขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
แกไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง กําหนดให ตําแหนง อาจารย ผูชวยศาสตราจารย และ
รองศาสตราจารย เปนตําแหนงทางวิชาการ การกําหนดระดับตําแหนงการใหรับเงินเดือน และเงิน
ประจําตําแหนงใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในอุดมศึกษามาบังคับใชโดยอนุโลม
ตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
สําหรับในสวนของสถาบันการพลศึกษา ไดมีการออกประกาศสภาสถาบันการพลศึกษา
วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตําแหนงคณาจารย ในสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อใชเปนกําหนดกรอบแนวทาง
ในการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง
คณาจารย ในสถาบันการพลศึกษา ใหเปนไปตามแนวทางของการประเมินผลการปฏิบัติงาน และใหมี
ผลในเชิงปฏิบัติ รวมทั้งไดมีการออกประกาศ ของสถาบัน การพลศึกษา เรื่อง การกําหนดภาระงาน
ของคณาจารย พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อกําหนดองคประกอบของงานในหนาที่ความรับผิดชอบของคณาจารย
รวมทั้ง ระบุเ กณฑขั้น ต่ําในการพิจ ารณาตี คาผลงานในรูป แบบของจํ านวนภาระงานจากผลการ
ปฏิบัติงานประจําปของคณาจารย ซึ่งจะชวยใหหนวยงาน ผูบริหาร และคณาจารยภายในสถาบัน
การพลศึกษา มีแนวทางในการบริหารผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
อยางถูกตอง โปรงใส ยุติธรรม และเกิดผลดีตอการขับเคลื่อนการดําเนินตามภารกิจของสถาบันการ
พลศึก ษา โดยผานมติความเห็นชอบจากสภาสถาบั นการพลศึก ษาในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตําแหนงคณาจารย สถาบันการพลศึกษา

๓

ประกาศสถาบันการพลศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงคณาจารย
สังกัดสถาบันการพลศึกษา
........................................
ดวยสถาบันการพลศึก ษา ไดดําเนินการปรับเปลี่ยนตําแหนง ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหดํารงตําแหนง คณาจารย เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจของสถาบันการพลศึกษาอาศัย
ตามความในมาตรา ๔๐ ของระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไข
เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่ ง กํ า หนดให ตํ า แหน ง อาจารย ผู ช ว ยศาสตราจารย และ
รองศาสตราจารย เปนตําแหนงทางวิชาการ การกําหนดระดับตําแหนง การใหไดรับเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหนงใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในอุดมศึกษามาบังคับใชโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงคณาจารย ในการใหไดรับเงินเดือน สอดคลองกับระเบียบขาราชการพลเรือนในอุดมศึกษา
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลัก เกณฑ และวิธีก ารประเมินผลการปฏิบั ติร าชการของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แกไขเพิ่มเติม และมติสภาสถาบัน ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ จึงกําหนดหลัก เกณฑและวิธีการประเมินผล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงคณาจารย
สังกัดสถาบันการพลศึกษา ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศสถาบันการพลศึก ษา วาดวยหลัก เกณฑ และวิธีก าร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงคณาจารย สังกัด
สถาบันการพลศึกษา
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“สถาบัน”
หมายถึง สถาบันการพลศึกษา
“หนวยงาน”
หมายถึง สํานักงานอธิการบดี คณะ วิทยาเขต กอง
หนวยตรวจสอบภายใน และใหหมายรวมหนวยงาน
ที่จัดตั้งโดยสถาบันหรือสภาสถาบัน
“คณะ”
หมายถึง คณะ สํานัก ศูนย หรือหนวยงานที่ เรียกชื่ออยาง
อื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
“ก.พ.อ.”
หมายถึง คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา
คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตําแหนงคณาจารย สถาบันการพลศึกษา

๔
“อธิการบดี”
“ขาราชการ”

หมายถึง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา
หมายถึง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง
คณาจารยสังกัดสถาบันการพลศึกษา
“คณะกรรมการกลั่นกรอง” หมายถึง คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
ขอ ๔ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ และมีอํานาจออกหลักเกณฑ คําสั่งหรือ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการ ซึ่งไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้
กรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการตีความ หรือมีปญ หาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหส ถาบัน
เปนผูวินิจฉัยและคําวินิจฉัยของสถาบันถือเปนที่สุด
ข อ ๕ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการเป น การประเมิ น ค า ของผลการปฏิ บั ติ ง าน
โดยพิจารณาผลสัมฤทธิข์ องงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งตองกําหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบงชี้
ความสําเร็จของงานรวมกัน ระหวางผูประเมินและผูรับการประเมิน และพิจารณาพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติราชการตามสมรรถนะที่สถาบันกําหนด
ขอ ๖ ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหนําไปใชประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในเรื่องตางๆดังตอไปนี้
๖.๑ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
๖.๒ การเลื่อนเงินเดือน
๖.๓ การใหรางวัลประจําป รางวัลจูงใจและคาตอบแทนตางๆ
๖.๔ การใหออกจากราชการ
๖.๕ อื่นๆที่สถาบัน กําหนด
ขอ ๗ องคประกอบที่ใชในการประเมินอยางนอยตองประกอบดวย
๗.๑ รอบที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม
๗.๒ รอบที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน
ขอ ๘ ผูประเมินผลการปฏิบัติราชการ ไดแก
ลําดับ
๑ อธิการบดี
๒
๓
๔

ผูประเมิน

อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ไดรับ
มอบหมาย
รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย
รองอธิการบดี ประจําวิทยาเขต
คณบดี หรือหัวหนาหนวยงานที่จัดตั้ง
โดยสถาบันหรือสภาสถาบัน

ผูรับการประเมิน
รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี
ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาหนวยงานอยางอื่นที่
เทียบเทาสํานัก
หัวหนาหนวยงานที่จัดตั้งโดยสถาบันหรือสภา
สถาบัน
ผูอํานวยการกอง
รองคณบดี ผูชวยคณบดี ผูชวยอธิการบดีประจํา
วิทยาเขต รองคณบดีประจําวิทยาเขต หัวหนา
ภาควิชา หัวหนาสายวิชา หรือที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา เลขานุการคณะ หรือ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
เลขานุการคณะ ขาราชการในสังกัด
คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตําแหนงคณาจารย สถาบันการพลศึกษา

๕

ลําดับ
ผูประเมิน
ผูรับการประเมิน
๕ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ขาราชการในสังกัด
ผูอํานวยการกอง หัวหนาหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นมีฐานะเทียบเทาคณะ
๖ หัวหนาหนวยงานที่จัดตั้งโดยสถาบัน ขาราชการในสังกัด
หรือสภาสถาบัน
๗ ผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมายจากผู ขาราชการในสังกัด
ประเมินตามลําดับที่ ๑-๖ แลวแตกรณี
ทั้งนี้หากผูป ระเมินมอบอํานาจใหผูบังคับ บัญ ชาตามลําดับที่ ๗ เปนผูป ระเมินแทน
ตองทําเปนคําสั่งมอบอํานาจใหประเมินผลการปฏิบัติราชการเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การประเมินผลการปฏิบัติราชการใหถือเปนความรับผิดชอบของหัวหนาหนวยงานใน
ฐานะผู บั ง คั บ บั ญ ชา ที่ จ ะต อ งประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ นํ า ผล
การประเมินนํามาใชประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องตางๆ ตามขอ ๖ ของประกาศนี้
ขอ ๑๐ ให อธิก ารบดีแตง ตั้ง คณะกรรมการกลั่นกรองทําหนาที่พิจารณาเสนอความเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเสนอความเห็น
เกี่ยวกับผลการประเมิ นผลการปฏิ บัติราชการ กลไกสนั บสนุนความโปร งใส เปนธรรม และตรวจสอบได
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมีองคประกอบ ดังนี้
๑๐.๑ ระดับคณะ มีองคประกอบดังนี้
๑๐.๑.๑ คณบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
เปนประธานกรรมการ
๑๐.๑.๒ ผูแทนจากคณะ จํานวน ๒-๕ คน
เปนกรรมการ
๑๐.๑.๓ เลขานุการคณะหรือผูที่คณบดีมอบหมาย
เปนเลขานุการ
๑๐.๒ ระดับสํานักงานอธิการบดี มีองคประกอบดังนี้
๑๐.๒.๑ รองอธิการบดีที่เกี่ยวของ
เปนประธานกรรมการ
๑๐.๒.๒ ผูแทนจากสํานักงานอธิการบดี
เปนกรรมการ
จํานวน ๒-๕ คน
๑๐.๒.๓ หัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวของ
เปนเลขานุการ
๑๐.๓ ระดับวิทยาเขต
๑๐.๓.๑ รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต
เปนประธานกรรมการ
๑๐.๓.๒ ผูแทนจากคณะกรรมการ
เปนกรรมการ
ประจําวิทยาเขต จํานวน ๒-๕ คน
๑๐.๓.๓ ผูชวยอธิการบดีประจําวิทยาเขต
เปนเลขานุการ
ที่เกี่ยวของ
กรณีที่ขาราชการไมไดสังกัดตามขอ ๑๐.๑ และขอ ๑๐.๒ ใหเสนอตออธิการบดีหรือผูที่
ไดรับมอบหมายแตงตั้งคณะกรรมการการกลั่นกรองเปนการเฉพาะราย
กรรมการตามขอ ๑๐.๑.๒ และขอ ๑๐.๒.๒ ใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะหรือ
คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี เปนผูพิจารณาเลือกผูแทนจํานวน ๒-๕ คน
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๖
กรรมการตามขอ ๑๐.๓.๒ ใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขต เปนผูพิจารณา
เลือกผูแทนจํานวน ๒-๕ คน
ขอ ๑๑ การประเมินผลการปฏิบัติราชการใหใชองคประกอบและสัดสวน ดังนี้
๑๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดสวนคะแนนรอยละ ๗๐ ใหประเมินจากปริมาณงาน
คุณภาพงานดัชนีชี้วัด หรือองคประกอบอื่นๆโดยพิจารณาจากหลักฐานที่บงชี้ความสําเร็จของงานตาม
ขอตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
๑๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ สัดสวนคะแนนรอยละ ๓๐ ใหประเมินจาก
สมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรื อสมรรถนะทางการบริหารที่สถาบัน
กําหนด ตามขอตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
กรณีที่ผูรับ การประเมินดํารงตําแหนง บริหารตามมาตรา ๑๘(ข) (๑) –(๗) แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดสวนคะแนนรอยละ ๗๐ และพฤติกรรม
การปฏิบัติร าชการ สัดสวนคะแนนรอยละ ๓๐ ตามขอตกลงการประเมินผลสัม ฤทธิ์ของงานและ
ขอตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
ขอ ๑๒ ในแตละรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหนําผลการประเมินมาจัดกลุมตาม
ผลคะแนน โดยใหแบงกลุมการประเมินออกเปน ๕ ระดับ ดังนี้
ระดับผลการประเมิน
ดีเดน
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง

คะแนน(รอยละ)
๙๐-๑๐๐
๘๐-๘๙
๗๐-๗๙
๖๐-๖๙
ต่ํากวา ๖๐

กรณีขาราชการผูใดมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ อยูในระดับตองปรับปรุงใหถือวา
ไมผาน หากไมผานการประเมิน ๒ รอบ ติดตอกัน ใหนําผลการประเมินไปประกอบการพิจารณา
ดําเนินการตามขอ ๖ ของประกาศนี้
ขอ ๑๓ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหกําหนดสัดสวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ในแตละรอบการประเมิน ใหผูประเมินทําการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินตาม
หลักเกณฑ และวิธีการที่ประกาศไว และตามขอตกลงที่ไดทําไวกับผูรับการประเมิน
ขอ ๑๔ ใหหนวยงานจัดใหมีระบบการจัดเก็บผลการประเมิน และหลักฐานแสดงความสําเร็จของงาน
พฤติก รรมการปฏิบัติร าชการของผูรับ การประเมินเพื่อใชป ระกอบการบริ ห ารทรัพยากรบุค คล
ในเรื่องตางๆ
สําหรับ แบบสรุป การประเมินผลการปฏิบัติร าชการใหห นวยงานเก็บ สําเนาไวที่
หนวยงานเปนเวลาอยางนอย ๒ รอบการประเมิน และสงตนฉบับใหกลุมการเจาหนาที่จัดเก็บไวใน
แฟมประวัติบุคลากร หรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมก็ได
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๗
ขอ ๑๕ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ ใหดําเนินการตามวิธีการดังนี้
๑๕.๑ ในชวงรอบการประเมินแตล ะรอบ ใหผูป ระเมินและผูรับ การประเมิ น
กําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการปฏิบัติราชการ พรอมกับกําหนดดัชนีชี้วัด
หรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
๑๕.๒ เมื่อผูประเมินและผูรับการประเมินไดตกลงและเห็นชอบรวมกันแลว ใหผู
ประเมิน ประเมินผลตามขอตกลงผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ตามแบบแนบ
ทายประกาศนี้ และเก็บไวเปนหลักฐานในการประเมินเมื่อสิ้นรอบการประเมิน ทั้งนี้การจัดทําขอตกลง
ดังกลาวจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนแรกของรอบการประเมิน
กรณีที่ผูประเมินและผูรับการประเมินไมสามารถจัดทําขอตกลงดังกลาวรวมกันได ใหเสนอ
ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานนั้น เปนผูพิจารณา ผลการพิจารณาเปนประการใดใหดําเนินการ
ตามนั้น
๑๕.๓ ในระหวางรอบการประเมิน ผูประเมินสามารถใหคําปรึกษา แนะนําแกผูรับ
การประเมินเพื่อปรับ ปรุง แกไข พัฒ นาเพื่อนําไปสูผ ลสัม ฤทธิ์ของงาน และพฤติก รรมการปฏิบัติ
ราชการที่ตรงตามความตองการของหนวยงาน
กรณี มี กิ จ กรรม โครงการ หรื อ งานที่ มี ค วามสํ า คั ญ หรื อ เร ง ด ว นส ง ผลต อ
การปฏิบัติง าน ผูประเมินอาจปรับ ปรุง ขอตกลงใหมได ทั้ง นี้ จะตองเปนไปเพื่อประโยชนตอทาง
ราชการ
๑๕.๔ เมื่อสิ้นรอบการประเมิน ใหผูรับการประเมินรายงานผลการปฏิบัติราชการ
โดยระบุผลงานที่บงชี้ความสําเร็จของงานตามเกณฑการประเมินในขอตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานและขอตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ พรอมหลักฐานเชิงประจักษ ตามแบบ
ที่สถาบันกําหนด ภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นรอบการประเมิน
๑๕.๕ เมื่อผูประเมินไดรับรายงานผลการปฏิบัติราชการแลว ใหทําการประเมิน
ภายใน ๓๐ วัน ผูประเมินและผูรับการประเมินอาจรวมกันวิเคราะหผลสําเร็จของงานและพฤติกรรม
การปฏิบัติราชการก็ไดและรายงานผลการประเมินการปฏิบัติร าชการตอผูบัง คับบัญชาตามลําดับ
กอนจะสงใหคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณา
๑๕.๖ ใหคณะกรรมการกลั่นกรอง สงผลการพิจารณาผลการประเมินใหสถาบัน
โดยผานหนวยงาน
๑๕.๖.๑ รอบที่ ๑ ภายในเดือนมีนาคม
๑๕.๖.๒ รอบที่ ๒ ภายในเดือนกันยายน
๑๕.๗ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแตละรอบ ใหผูประเมินแจงผลการ
ประเมิน ให ผูรั บ การประเมิ น ทราบและลงลายมื อชื่ อ รั บ ทราบเป น รายบุ ค คล ในแบบสรุ ป การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สถาบันกําหนด
กรณี ที่ผูรั บ การประเมิ นไมยิน ยอมลงลายมื อชื่อ ให ดําเนินการหาพยานบุ คคล
อยางนอย ๒ คน ลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานวาไดมีการแจงผลการประเมินแลว
หากขาราชการรายใดเห็นวาไมไดรับความเปนธรรมในการประเมิน ใหอุทธรณผล
การประเมินตอคณะกรรมการกลั่นกรอง ภายใน ๓๐ วันนับ แตรับ ทราบผลการประเมิน ผลการ
อุทธรณเปนประการใด ใหเสนออธิการบดีวินิจฉัย
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๘
๑๕.๘ ใหหนวยงานประกาศรายชื่อขาราชการผูมีผลการประเมินอยูในระดับดีเดน
และดีมากในที่เปดเผยใหทราบโดยทั่วกัน เพื่อเปนการยกยอง ชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพั ฒนาผล
การปฏิบัติราชการในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งขึ้น
๑๕.๙ ใหหนวยงานจัดสง ผลการประเมิน การปฏิบัติร าชการของขาราชการใน
สัง กัด เพื่อเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรอง ตามขอ ๑๐ ของประกาศนี้ พิจ ารณาใหความเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และใหความเห็นเกี่ยวกับ
ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ กอนนําเสนอตออธิการบดีตอไป
๑๕.๑๐ ใหหนวยงานจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานประกอบการประเมิน ตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในขอ ๑๔ ของประกาศนี้
๑๕.๑๑ ใหห นวยงานนําผลการประเมินผลการปฏิบัติร าชการไปประกอบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ ๖ ของประกาศนี้
ขอ ๑๖ การใดที่ไมไดกําหนดไวในประกาศนี้ ใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ลง
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ และที่แกไขเพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(นายสมพงษ ชาตะวิถ)ี
อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตําแหนงคณาจารย สถาบันการพลศึกษา

๙

องคประกอบและคาน้ําหนักการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สถาบันการพลศึกษา ไดพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันการพลศึกษา
ใหเปนระบบที่มีความโปรงใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได ตามแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยกําหนดใหระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย มีองคประกอบของการ
ประเมินแบงออกเปน ๒ สวน คือ
สวนที่ ๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance Evaluation) สถาบันการพล
ศึกษาไดนําเครื่องมือที่เรียกวา Performance Agreement หรือการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน
ลวงหนามาใช และกําหนดใหคาของผลสัมฤทธิ์ของงานมีน้ําหนักเทากับ ๗๐ %
สวนที่ ๒ การประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation) โดยจะไดมีการกําหนด
สมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะเฉพาะ (Functional Competency) สําหรับใช
เปนกรอบในการประเมิน และพัฒนาสมรรถนะใหสอดคลองกับ วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมของสถาบัน
การพลศึกษา และกําหนดใหคาของสมรรถนะมีน้ําหนักเทากับ ๓๐ %
กรณีผูที่อยูระหวางประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ใหประเมินโดยใชองคประกอบ และ
สัดสวนของการประเมิน ดังตอไปนี้
สวนที่ ๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance Evaluation) สถาบันการพล
ศึกษาไดนําเครื่องมือที่เรียกวา Performance Agreement หรือการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน
ลวงหนามาใช และกําหนดใหคาของผลสัมฤทธิ์ของงานมีน้ําหนักเทากับ ๕๐ %
สวนที่ ๒ การประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation) โดยจะไดมีการกําหนด
สมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะเฉพาะ (Functional Competency) สําหรับใช
เปนกรอบในการประเมิน และพัฒนาสมรรถนะใหสอดคลองกับ วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมของสถาบัน
การพลศึกษา และกําหนดใหคาของสมรรถนะมีน้ําหนักเทากับ ๕๐ %
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย กําหนดใหนําผลงานตามประกาศสถาบันการ
พลศึกษา เรื่อง การกําหนดภาระงานของคณาจารย พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนองคประกอบหลักในการกําหนด
ตัวชี้วัดผลงานเพื่อการประเมินผลงานในแตละรอบเวลา ดังนี้
ภาระงานตามภารกิจของผูดํารงตําแหนงคณาจารย ตองมีภาระงานทั้งหมดไมนอยกวา ๓๕
หนวยภาระงานตอสัปดาห ตอภาคการศึกษาปกติ จํานวน ๕ ดาน ดังนี้
๑. ภาระงานดานการสอน
๒. ภาระงานดานการวิจัย และผลงานวิชาการ
๓. ภาระงานดานการบริการวิชาการ และการบริการชุมชน
๔. ภาระงานดานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบาน และกีฬาไทย
๕. ภาระงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
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๑๐

ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณาจารย
๑. การจั ด การความรู เ กี่ ย วกั บ คู มื อ ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของคณาจารย
(โดยประชุมสัมมนา) เสวนา
๒. แต งตั้ งคณะกรรมการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ราชการ (รองอธิ การบดี ประจํ าวิ ทยาเขต
แต ง ตั้ ง )
๓. วิท ยาเขตเสนอรายชื่อคณะกรรมการกลั่น กรองการประเมิน ผลการปฏิบัติร าชการ
ของคณาจารย (อธิก ารบดีแตง ตั้ง )
๔. ผูประเมินและผูรับการประเมิน กําหนดขอตกลงตามแบบประเมิน ปม.๑ และ ปม.๒
๕. ผูประเมินสามารถใหคําปรึกษา ชี้แนะแกผูรับการประเมิน เพื่อพัฒนาการปฏิบัติราชการ
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๖. สง เอกสาร หลัก ฐาน การปฏิบัติง าน เพื่อใชป ระกอบในการประเมิน ผลการปฏิบ ัติ
ราชการตามระยะเวลาที่กําหนดในปฏิทิน
๗. ผูประเมิน (ตามขอ 2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยจัดกลุมผลการประเมิน สงให
คณะกรรมการกลั่นกรอง
๘. คณะกรรมการกลั่นกรอง (ตามขอ 3) ตรวจสอบตามระบบและกลไกของการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
๙. แจงผลการประเมิน ใหผูรับการประเมินทราบ และลงนามรับทราบเปนรายบุคคล
๑๐. วิทยาเขตสงผลการประเมินการปฏิบัติราชการใหสถาบันการพลศึกษา
๑๑. คณะกรรมการกลั่นกรองของสถาบันตรวจสอบระบบและกลไกของการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
๑๒. สถาบันการพลศึกษาประกาศรายชื่อ ผูที่ปฏิบัติงานในระดับ ดีเดน และดีมาก
๑๓. วิทยาเขตประกาศรายชื่อผูที่ไดคะแนนในระดับดีเดน และดีมาก

แนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๑) การจั ด ทํ า ข อ ตกลง และกรอบการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ง าน ในแต ล ะรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหผูประเมิน และผูรับการประเมินกําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับงานที่
มอบหมาย และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติง าน ดัชนีชี้วัดผลงานเกณฑการใหคะแนน หรือ
หลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานตามที่กําหนดในตอน
ที่ ๓.๑ โดยใชการจัดทําแฟมสะสมงาน เปนแบบฟอรมในการจัดทําขอตกลง การมอบหมายงาน ความ
รับผิดชอบ และกรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ปม.๑) และใชแบบ (ปม.๒) ในการกําหนด
ขอตกลงระดับสมรรถนะที่พึงประสงคของคณาจารยแตละคน
๒) การจัดทํารายงานผลงาน และรายงานการประเมินตนเอง ในแตละรอบการประเมินให
ผูรับการประเมินจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอรมแฟมสะสมงาน และแบบ (ปม. ๓) ที่
ระบุผลการปฏิบัติงานที่ทําไดจริง สงใหผูประเมินพิจารณาใหคะแนนตามกําหนดเวลา
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๑๑
๓) การพิจารณาใหคะแนน และสรุปการประเมิน เมื่อผูประเมินไดรับรายงานผลงานจาก
ผูรับการประเมินแลว ใหพิจารณาตรวจสอบผลงานจากแฟมสะสมงาน และพิ จารณาใหคะแนนผล
การปฏิ บัติง านตามเกณฑ ก ารใหคะแนนตามขอ ๒.๓ (๑) (๒) และให คําปรึ ก ษาแนะนํา แกผูรั บ
การประเมินเพื่อการปรับ ปรุง แกไข พัฒนาตนเองเพื่อนําไปสูก ารสรางผลสัม ฤทธิ์ของงานในครั้ง
ตอๆไป อนึ่ง ในการพิจารณาตัดสินใหคะแนนแกผูรับการประเมิน หนวยงานอาจมอบหมาย หรือ
แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองขึ้นเพื่อชวยตรวจสอบ และพิจารณาใหคะแนนผลการประเมินได
๔) การแจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบผล หลัง จากที่ไดมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานในแตละครั้ง ใหผูประเมินแจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบเปนรายบุคคล
โดยจัดใหผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ในกรณีที่ผูรับการประเมินไมยินยอม
ลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ใหผูประเมินดําเนินการหาพยานบุคคลลงลายมือชื่อไวเปน
หลักฐานวาไดมีการแจงผลการประเมินแลว
๕) การสงรายงานสรุปผลการประเมินตอสถาบันการพลศึกษา ใหหนวยงานหรือผูประเมิน
จัดทํารายงานสรุปโดยจัดทําบัญชีรายชื่อเรียงลําดับ และจัดกลุมรายชื่อตามผลการประเมิน พรอมทั้ง
สงผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณาจารยในหนวยงานของตนตออธิการบดี
๖) การกลั่ นกรองผลประเมิ นผลการปฏิ บัติ ง าน ให อ ธิ ก ารบดี แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารยเพื่อใหมีกลไกสนับสนุนความโปรงใส เปน
ธรรม และตรวจสอบไดในการประเมินผลการปฏิบัติง าน และทําหนาที่พิจ ารณาเสนอความเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐาน และความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
ผลประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย ทั้งนี้ องคประกอบของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองมี
จํานวนไมเกินเจ็ดคน ประกอบดวย รองอธิการบดี คณบดี หรือผูบริหารที่เกี่ยวของ โดยใหหนวยงานที่
รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนฝายเลขานุการ
๗) การประกาศรายชื่อกลุมที่มีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน และดีมาก ใหสถาบัน
การพลศึกษาประกาศรายชื่อผูมีผ ลการปฏิบัติงานอยูในกลุมดีเ ดน และดีมากในที่เปดเผย เพื่อให
คณาจารยทราบโดยทั่วกัน เพื่อเปนการยกยองชมเชย และสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติงานใน
รอบการประเมินตอไปใหดียิ่งขึ้น
๘) การใหคําปรึกษาหารือแกผูรับการประเมิน ในระหวางการปฏิบัติงาน หรือการแจงผล
การประเมินอยางเปนทางการเปนรายบุคคลแกผูรับการประเมิน ควรมีการใหขอเสนอเชิงพัฒนาใหแก
ผูรับการประเมิน เนื่องจากการใหคําแนะนําปรึกษาถือเปนกลไกหนึ่งที่ชวยใหผูบังคับบัญชาในฐานะผู
ประเมิน และผูใตบังคับบัญชาในฐานะผูรับการประเมินไดมีโอกาสไดหารือรวมกันเพื่อพัฒนางาน/
ปรับปรุงพฤติกรรม รวมทั้งยังเปนชวงเวลาของการติชม และกระตุนใหผูรับการประเมินพัฒนาตนเอง
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๑๒

ปฏิทินการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารยใหดําเนินการปละ ๒ รอบ ตามปงบประมาณ ดังนี้
 รอบที่ ๑ เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
ของปถัดไป
 รอบที่ ๒ เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานระหวางวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐
กันยายน ของปเดียวกัน
โดยในการดําเนินการ สถาบันการพลศึกษาไดกําหนดปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
สถาบันการพลศึกษารวมทั้งผูประเมินพึงจัดทําใหมีการดําเนินการ ดังนี้
การประเมินรอบที่ ๑
กรอบเวลา
การประเมินรอบที่ ๑
กอนวันที่ ๑ ตุลาคม
๑ – ๑๕ ต.ค.
ของปที่ประเมิน
๑ ต.ค. – ๑๕ มี.ค.
ของปที่ประเมิน
ภายในวันที่ ๑๕ มี.ค.
ของปที่ประเมิน
๑๖ – ๒๕ มี.ค.
ของปที่ประเมิน
๒๖ – ๓๑ มี.ค.
ของปที่ประเมิน

๑ – ๕ เม.ย.
ของปที่ประเมิน
ภายใน ๑๐ เม.ย.
ของรอบปที่ประเมิน

การดําเนินการของสถาบันการพลศึกษา / วิทยาเขต
๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ของปถัดไป
 สถาบันการพลศึกษาออกประกาศ หลักเกณฑ ขั้นตอนวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
 ผูประเมิน และผูรับการประเมินรวมกันวางแผนปฏิบัติงานตาม
ความรับผิดชอบ และกําหนดขอตกลงผลงาน สมรรถนะที่พึงประสงค
แลวลงนามในขอตกลง ตามแบบประเมิน (แบบ ปม. ๑ และ ปม. ๒)
 ผูรับการประเมินปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ภายใตขอตกลง
และการกํากับดูแลของผูประเมิน
 ผูรับการประเมินจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานโดยใชแฟมสะสม
งาน และแบบ ปม.๓)
 ผูประเมิน หรือคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบการรายงานผล
การดําเนินงาน และพิจารณาใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดใบแบบ
ปม.๑ และ ปม.๒
 ผูประเมินสรุปผลการประเมิน จัดทําบัญชีรายชื่อเรียงลําดับ พรอม
จัดกลุมผลการประเมิน
 เขาคณะกรรมการกลั่นกรองของวิทยาเขต
 ผูประเมินแจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบเปนรายบุคคล
 ผูประเมินสงรายงานผลการประเมิน บัญชีรายชื่อแยกตามระดับผล
การประเมินใหใหสถาบันการพลศึกษาพิจารณา
 คณะกรรมการกลั่นกรองระดับสถาบันการพลศึกษา พิจารณา
กลั่นกรองผลการประเมิน
 คณะกรรมการกลั่นกรองสรุปผลการประเมิน จัดทําบัญชีรายชื่อ
เรียงตามลําดับ พรอมจัดกลุมตามระดับผลการประเมิน
 สถาบันการพลศึกษา ประกาศรายชื่อผูมีผลงานในกลุมดีเดน และ
ดีมาก
คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตําแหนงคณาจารย สถาบันการพลศึกษา

๑๓
การประเมินรอบที่ ๒
กรอบเวลา
การประเมินรอบที่ ๒
๑ – ๑๕ เม.ย.
ของปที่ประเมิน
๑ เม.ย. – ๑๕ ก.ย.
ของปที่ประเมิน
ภายในวันที่ ๑๕ ก.ย.
ของปที่ประเมิน
๑๖ – ๒๕ ก.ย.
ของปที่ประเมิน
๒๖ – ๓๐ ก.ย.
ของปที่ประเมิน

๑ – ๕ ต.ค.
ของปที่ประเมิน
ภายใน ๑๐ พ.ย.
ของรอบปที่ประเมิน

การดําเนินการของสถาบันการพลศึกษา / วิทยาเขต
๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐กันยายน ของปเดียวกัน
 ผูประเมิน และผูรับการประเมินรวมกันวางแผนปฏิบัติงานตาม
ความรับผิดชอบ และกําหนดขอตกลงผลงาน สมรรถนะที่พึงประสงค
แลวลงนามในขอตกลง ตามแบบประเมิน (แบบ ปม. ๑ และ ปม. ๒)
 ผูรับการประเมินปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ภายใตขอตกลง
และการกํากับดูแลของผูประเมิน
 ผูรับการประเมินจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานโดยใชแฟมสะสม
งาน ตามแบบ ปม.๓
 ผูประเมิน หรือคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบการรายงานผล
การดําเนินงาน และพิจารณาใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดในแบบ
ปม.๑ และ ปม.๒
 ผูประเมินสรุปผลการประเมิน จัดทําบัญชีรายชื่อเรียงลําดับ
พรอมจัดกลุมผลการประเมิน
 เขาคณะกรรมการกลั่นกรองของวิทยาเขต
 ผูประเมินแจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบเปน
รายบุคคล
 ผูประเมินสงรายงานผลการประเมิน บัญชีรายชื่อแยกรายกลุมตาม
ระดับผลการประเมิน ใหสถาบันการพลศึกษาพิจารณา
 คณะกรรมการกลั่นกรองระดับสถาบันการพลศึกษา พิจารณา
กลั่นกรองผลการประเมิน
 คณะกรรมการกลั่นกรองสรุปผลการประเมิน จัดทําบัญชีรายชื่อ
เรียงตามลําดับ พรอมจัดกลุมตามระดับผลการประเมิน
 สถาบันการพลศึกษา ประกาศรายชื่อผูมีผลงานในกลุมดีเดน และ
ดีมาก

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตําแหนงคณาจารย สถาบันการพลศึกษา

