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ค ำน ำ 
 

 คู่มือปฏิบัติ งานหลัก เล่ มนี้  จัดท าตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน                      
ในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ซึ่งคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้ให้ค านิยามของคู่มือปฏิบัติงานหลักไว้ว่าเป็นเอกสารแสดง     
ถึงเส้นทางการท างานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของ
กระบวนการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไข
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานดังกล่าวในการด าเนินการต่างๆ โดยคู่มือปฏิบัติงานหลัก 
มีความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือปฏิบัติงานหลักไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่ สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังท าให้งานของหน่วยงาน 
มีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ 
 วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ                    
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร ในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ เพราะการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา         
สายวิชาการ เป็นงานที่ต้องมีความละเอียดรอบครอบ ความถูกต้องในการตรวจสอบ 
 อนึ่งคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ ได้มีการตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ
ได้ปรับปรุง แก้ไข ตรวจสอบ ในการจัดท ามาแล้ว ๑ ครั้ง 
 สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้และค าแนะน าด้วยดีตลอดมาและ
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุน และส่งเสริมให้มีการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์และ 
เพ่ือนร่วมงานทุกคน ที่เป็นก าลังใจให้การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ส าเร็จลงได้ดี 
 

นางสาวสุรินดา    แจ่มใส 
บุคลากร 

มีนาคม ๒๕๖๓ 
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ส่วนที่ ๑  
บรบิทมหาวิทยาลัย 

 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง
ปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา ส่งเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรังปรุง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู โดยในการด าเนินงาน  
เพ่ือให้บรรจุวัตถุประสงค์ข้างต้น มหาวิทยาลัยมีภาระหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 ปรัชญา นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี) 

 ปณิธาน สร้างคนดี มีปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 

 วิสัยทัศน์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาท้องถิ่นในเขตภูมิศาสตร์ 
                          ภาคกลาง 

 พันธกิจ ๑. พัฒนาท้องถิ่นด้วยการบูรณาการการวิจัย ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม  
                               และเทคโนโลยี 
  ๒. ผลิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู 

  ๓. ผลิดตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และจัดการศึกษาเพ่ือสร้าง 
                    โอกาสการเรียนรู้ 
  ๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจ 
  ๕. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
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เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 เอกลักษณ์  มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 อัตลักษณ์  ม (มืออาชีพ) 
  ร (รักษ์ท้องถิ่น) 
  ท (ทันสมัย) 

ยุทธศาสตร์ 
 มหาวิยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้มาตรฐาน ด้วยการสร้างบัณฑิต 
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ ด้วยการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ                
และตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น จึงได้ก าหนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน โดยยึดกรอบ
นโยบายและแนวทสงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ.2561 -2565) ตามประกาศ      
สภามหาวิทยาลัย  เป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปี                        
พ.ศ.2561 -2565   ไว้ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เป้าหมาย และนโยบาย 

 ๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์ ใช้พ้ืนที่ของจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี เป็นสถานที่
เพ่ือด าเนินการตามพันธกิจทั้งด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม มีความคาดหวังว่าการด าเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ การท างานร่วมกัน
ระหว่างชุมชน คณาจารย์และนักศึกษา จะเกิดการพัฒนาของชุมชนในระดับชุมชนหมู่บ้านเพิ่มข้ึนทุก ๆ ปี 

 ๒. เร่งรัดให้การผลิต การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพทางสังคม
เป็นครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นครูที่มีทักษะส าคัญในการดูแลเด็กและเยาวชน เป็นครูที่เห็น
ความส าคัญของการป้องกันปัญหาเด็กเป็นรายบุคคล 
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 ๓. ส่งเสริมให้คณาจารย์ จัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
จะหนุนเสริมให้นักศึกษาได้ลงสนามการแข่งขันทักษะที่จ าเป็น ตามศาสตร์หรือสาขาที่เรียน จะสนับสนุน
ให้คณาจารย์และนักศึกษาท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ที่สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางาน     
หรืออาชีพของผู้ปกครอง รวมทั้งประชาชนในชุมชนของตนเอง 

 ๔. บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ จะบริหารจัดการตาม
หลักการมีส่วนร่วม บนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ยึดหลักธรรมาภิบาล เร่งรัดการท างานให้มีประสิทธิภาพ      
เพ่ือประโยชน์ของความสุขของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 

 ๕. เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ ของบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน กับศิษย์เก่า และเครือข่ายทางวิชาชีพใน
จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี เพ่ือผนึกก าลังท าหน้าที่องค์การภาครัฐที่ดี สร้างความสุข ความเจริญ
ให้กับประชาชนในพื้นท่ี 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นไปตามประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา หน้า ๑๕ เล่มที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๒๐ ก ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๘ กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ       
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๙ 
และ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ท าการแบ่งโครงสร้างงานออกเป็น 
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ส่วนที่ ๒ 
ประวัติส ำนักบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 

 
 ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีฐานะเป็นหน่วยงาน
ภายใน มีลักษณะเป็นหน่วยงานอิสระ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอ านาจ  
ตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ 
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕  
ให้ออก “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 ต่อมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ออกประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในส านักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ก าหนดให้แบ่งส่วน
ราชการภายในส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มี ๓ กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานพัฒนา
บุคลากร กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
 ๑. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย 
  ๑.๑ งานธุรการ 
  ๑.๒ งานสารสนเทศบุคคล 
  ๑.๓ งานสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ ปรับเปลี่ยนต าแหน่ง 
  ๑.๔ งานบัญชีถือจ่าย ค่าตอบแทน 
  ๑.๕ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สวัสดิการ  
 ๒. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 
  ๒.๑ งานกองทุนพัฒนาบุคลากร 
  ๒.๒ งานจัดการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน 
  ๒.๓ งานส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
  ๒.๔ งานส่งเสริมจรรยาบรรณ และเชิดชูเกียรติบุคลากร 
 ๓. กลุ่มงานวินัยและนิติการ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ งานธุรการ และให้ค าปรึกษา 
  ๓.๒ งานด าเนินการทางวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ 
  ๓.๓ งานนิติการ และกฎหมาย 
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ปรัชญำ   
 มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ งานบริการด้วยคุณภาพและคุณธรรม 

วิสัยทัศน์ 
 ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นหน่วยงานอิสระ  
ที่ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพและ
คุณธรรม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

พันธกิจ 
 ๑. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและคุณธรรม 
 ๒. เป็นแหล่งข้อมูลด้านทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. สนับสนุนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัยได้ 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของส ำนักบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 
 ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามข้อ ๕  แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
 ๑. ด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากร 
 ๒. ด าเนินการเกี่ยวกับการปรับต าแหน่ง เปลี่ยนต าแหน่ง เลื่อนต าแหน่ง ตัดโอนต าแหน่ง 
ปรับเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทน 
 ๓. ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการด้านต่าง ๆ ของบุคลากร 
 ๔. ด าเนินการทางวินัยและนิติการของบุคลากร นักศึกษา และมหาวิทยาลัย 
 ๕. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในทุกด้าน 
 ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่อธิการบดีและคณะกรรมการมอบหมาย 
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 ส ำนักบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร กลุ่มงำนวินัยและนิตกิำร 

งำนธุรกำร 

งำนสำรสนเทศบุคคล 

งำนสรรหำ บรรจุ แต่งต้ัง  
เลื่อนระดับ ปรับเปลี่ยนต ำแหน่ง 

 
งำนบัญชีถือจ่ำย ค่ำตอบแทน 

งำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ 
สวัสดิกำร และควำมปลอดภัย 

 

งำนกองทุนพัฒนำบุคลำกร 

งำนจัดกำรศึกษำ ฝึกอบรม และดูงำน 

งำนส่งเสริมกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สงูขึ้น 

งำนส่งเสริมจรรยำบรรณ และเชิดชูเกียรติบุคลำกร 

งำนธุรกำร                  
และให้ค ำปรึกษำ 

งำนด ำเนินกำรทำงวินัย 
อุทธรณ์ และร้องทุกข์ 

งำนนิติกำร และกฎหมำย 

๗ 
 



ส่วนที่ ๓ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  เนื่องจากการที่มีการปรับระบบงานบริหารบุคคลของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานบุคคลระบบใหม่  โดยคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้ออกประกาศ  ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553         
และสภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนด             
ให้มีแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับข้อบังคับฯ เพ่ือปรับปรุง  พัฒนา           
และเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ พิจารณาแต่งตั้ง  เลื่อนขั้นเงินเดือน การให้ออกจากราชการ  การให้รางวัล
ประจ าปีรางวัลจูงใจและค่าตอบแทนต่าง ๆ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  โดยการด าเนินการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ             
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สามารถน าไปสู่การพัฒนาหรือปรับปรุงในงานด้านบริหารงานบุคคล       
และการท างานได้ เป็นอย่างดี  ซึ่งแสดงถึงการให้ข้อมูลความรู้แก่บุคลากรที่มีความสนใจ และ                     
เป็นการอ านวยความสะดวกในการท างานส าหรับผู้ที่ปฏิบัติงาน  ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ             
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลาออกหรือเปลี่ยนแปลงงานก็ท าให้
บุคคลอื่นสามารถมาด าเนินการหรือปฏิบัติงานแทนได้  
 โดยมีขัน้ตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ ๑  การแจ้งก าหนดการด าเนินการและส่งเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ขั้นตอนที่ ๒  การจัดท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้รับการประเมินและผู้ประเมิน 
 ขั้นตอนที่ 3  การรวบรวมเอกสารหลักฐานของผู้รับการประเมิน และผู้ประเมินให้ค าปรึกษา 
แนะน า ระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ขั้นตอนที่ 4  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 ขั้นตอนที่ 5  การตรวจสอบผลการประเมินและส่งผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
 ขั้นตอนที่ 6  การพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ           
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
 ขั้นตอนที่ 7  การจัดท าประกาศรายชื่อผู้รับการประเมินทีม่ีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ
ดีเด่นและดีมาก 
 ทั้ง ๗ ขั้นตอนเขียนเป็น flowchart ได้ดังนี ้



9 
 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

การแจ้งก าหนดการด าเนินการและส่งเอกสาร 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

การจัดท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้รับการประเมิน   
และผู้ประเมิน 

การรวบรวมเอกสารหลักฐานของผู้รับการประเมิน            
และผูป้ระเมินให้ค าปรึกษา แนะน า ระหว่างการประเมินผล

การปฏิบัตริาชการ 

การพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 

 

การจัดท าประกาศรายชื่อผู้รับการประเมิน       
ที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น     

และดีมาก 

 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

การตรวจสอบผลการ
ประเมินและส่งผลการ

ประเมินการปฏบิัติราชการ 
 ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

จบการท างาน 
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ขั้นตอนที่ ๑ การแจ้งก าหนดการด าเนินการและส่งเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 การแจ้งก าหนดการด าเนินการและส่งเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการ     
เพ่ือให้ผู้รับการประเมินและผู้ประเมิน  ได้รับทราบแนวทางในการด าเนินการและส่งเอกสารการประเมิน 
โดยการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ด าเนินการประเมินปีละสองรอบ ตามปีงบประมาณรอบละหก
เดือน รอบที่หนึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที  1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคมของปี
ถัดไป และรอบที่สองเป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน  
 1.1 จัดท าบันทึกข้อความ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ       
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเทพสตรี   

 
 

                                                                         บันทึกข้อความ 
                                  ส่วนราชการ   ส านกับริหารทรพัยากรมนุษย์  มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ที่  1250/๒๕61                  วนัที่  10 ตุลาคม  2561 
เร่ือง     การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจ า  
          พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 
เรียน    คณบดี/ผอ.ส านกั/ผอ.สถาบนั/ผอ.กอง/ผอ.โรงเรียนสาธติฯ/หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้ง 
 

  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มอบคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานราชการ        
ให้ส่วนราชการรับทราบและเป็นแนวทางในการปฏิบัติ นั้น 
          เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา          
ลูกจ้างประจ า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562                 
(วันที่ 1 ตุลาคม 2561 -31 มีนาคม 2562) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
เทพสตรี  ขอให้ส่วนราชการด าเนินการ ดังนี้ 
         1. จัดท าแบบบันทึกข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ระหว่างหน่วยงานกับ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
ราชการเป็นรายบุคคล ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 -31 มีนาคม 2562 (สามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที่ http://hrm.tru.ac.th/)และเก็บหลักฐานแบบบันทึกข้อตกลงและแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการไว้ที่หน่วยงานต้นสังกัด  จ านวน 1 ชุด  
          2. แจ้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและ
พนักงานราชการ บันทึกการปฏิบัติราชการและเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง            
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 -31 มีนาคม 2562 
          3. ผู้ประเมินให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 -31 มีนาคม 
2562 
 4. จัดท าข้อมูลวันลาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานราชการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 -31 มีนาคม 2562 
          5. จัดท าแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ลูกจ้างประจ า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานราชการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 -
31 มีนาคม 2562 
         ให้ส่วนราชการจัดส่งเอกสารและข้อมูลตามข้อ 1,4 และ 5 มายังส านักบริหาร        
ทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 1-10 เมษายน 2562 
 

          จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาด าเนินการ 
 

                                           
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จนิตนา     เวชมี) 

                                      อธกิารบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

  
                  ภาพ 1.1 การแจ้งก าหนดการด าเนินการและส่งเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

http://hrm.tru.ac.th/)และเก็บหลักฐานแบบบันทึกข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการไว้ที่หน่วยงานต้นสังกัด
http://hrm.tru.ac.th/)และเก็บหลักฐานแบบบันทึกข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการไว้ที่หน่วยงานต้นสังกัด
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1.2 แจ้งเวียนหน่วยงาน เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

 
 

  

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปัญหา  :  บางครั้งพบว่าหน่วยงานท าเอกสารในการแจ้งเวียนก าหนดการด าเนินการ    
ส่งเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการสูญหาย  
 แนวทางการแก้ไขปัญหา  :  แจ้งเวียนก าหนดการด าเนินการและส่งเอกสารการ
ประเมินผลการปฏิบัติราช ให้กับเจ้าหน้าที่งานผู้รับผิดชอบด้านประเมินผลการปฏิบัติราชทาง
อิเล็กทรอนิกส์ อีกครั้ง 
 ข้อเสนอแนะ : หัวหน้าส่วนราชการมีการก ากับเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบงานด้านประเมินผล
การปฏิบัติราชการ  ให้ปฏิบัติตามระยะเวลาที่ก าหนด  

เร่ือง การประเมินผลการปฏบิตัิราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา ลกูจ้างประจ า  
พนกังานในสถาบันอุดมศกึษา  และพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 

ล าดับที ่ สังกัด ลงชื่อผู้รับ ลงวันที่รับ หมายเหต ุ
1 คณะครุศาสตร์    
2 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์    
3 คณะวิทยาการจดัการ    
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
7 สถาบันวิจัยและพัฒนา    
8 ส านักศิลปะและวฒันธรรม    
9 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ    

10 ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้    
11 ส านักงานประสานงานบัณฑิต    
12 ส านักงานมาตรฐานและประกันคณุภาพ    
13 ส านักงานสภามหาวทิยาลัย    
14 ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์    
15 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี    
16 กองคลัง  ส านกังานอธกิารบดี    
17 กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี    
18 กองบรกิารการศึกษา ส านกังานอธกิารบดี    
19 กองพัฒนานกัศกึษา ส านกังานอธกิารบดี    
20 โรงเรียนสาธิต มรภ.เทพสตร ี    
21 โรงเรียนสาธิต สาขาวัดพระพทุธบาทฯ    
22 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา    
23 โครงการอทุยานวทิยาศาสตร ์+ ศนูย์วิทยาศาสตร์    
24 ศูนย์ภาษา    
25 หน่วยตรวจสอบภายใน    
26 หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มรท. อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุร ี    
27 หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มรท. อ.เดิมบางนางบวช      

จ.สุพรรณบุร ี
   

28 หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มรท. อ.ตาคล ีจ.นครสวรรค์    
29 หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มรท. อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี    

             ภาพ 1.2 การแจ้งเวียนหน่วยงานก าหนดการด าเนินการและส่งเอกสารการประเมิน 
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ขั้นตอนที่ ๒ การจัดท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้รับการประเมินและผู้ประเมิน 
 ในช่วงเดือนแรกของการประเมิน คือในเดือนตุลาคม ส าหรับรอบการประเมินที่ 1      
หรือ  ในเดือนเมษายน ส าหรับรอบการประเมินที่ 2  คือ ให้ผู้ประเมิน ได้แก่คณบดี หรือผู้ที่คณบดี
มอบหมาย และผู้รับการประเมินคืออาจารย์ผู้สอน ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  โดยก าหนดรายการงานที่ต้องปฏิบัติ  ตัวชี้วัด หรือหลักฐานบ่งชี้
ความส าเร็จของงาน  ค่าเป้าหมาย  และน้ าหนักในการประเมินของแต่ละตัวชี้วัด ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับลักษณะงาน รวมทั้งข้อตกลงเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) 
ทั้งนี้ การจัดท าข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นให้ร่วมถึงผู้กลบัมาจากลาศึกษาต่อ และฝึกอบรมด้วย  
 หลักเกณฑ์ในการประเมินมี 2 องค์ประกอบ คือ 
 ก)  ผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งประเมินปริมาณผลงาน  คุณภาพผลงาน  ความรวดเร็วหรือตรง
ตามเวลาที่ก าหนด หรือความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร และให้สัดส่วนคะแนนใน   
การประเมิน ร้อยละเจ็ดสิบ 

ข) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ให้ประเมินจากสมรรถนะหลัก  สมรรถนะ
ประจ าสายงาน  และสมรรถนะทางการบริหาร ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการก าหนดสมรรถนะของ
ข้าราชการของมหาวิทยาลัย และให้สัดส่วนคะแนนในการประเมิน ร้อยละสามสิบ 
 

 2.1 หน่วยงานจัดท าเอกสารข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ระหว่างผู้รับการประเมิน     
และผู้ประเมินเป็นรายบุคคล 
 

แบบลงนามข้อตกลง  และแบบประเมินผลการปฏบิตัิราชการ ขา้ราชการ/พนกังานสายการสอน 
 

รอบการประเมินที่  ......   ปีงบประมาณ....................  
    

ปฏบิตัิงานในภาคการศกึษาที่ ..... / ............  ตั้งแต่ .................................... ถึง .................................... 
 

ชื่อผู้รบัการประเมิน .......................................ต าแหน่ง ..................... สังกดั.........................    
 

ชื่อผูบ้ังคบับญัชา/ผูป้ระเมิน................................................ต าแหน่ง ....................................   
                                                                                        

ในการประเมินรอบนี้ ผู้รบัการประเมิน มุ่งเน้นการปฏบิตัิงานในด้าน ........................................... 
(วงกลมรอบตัวเลข ในด้านที่เลอืกปฏิบัติงาน) 

 
 

น้ าหนกัในส่วนผลสัมฤทธิแ์ต่ละด้าน 
1) ด้าน 

ผลิตบัณฑิต 
2) ด้าน 

วิจัย/สร้างสรรค์ 
3) ด้าน 

บริการวิชาการ 
4) ด้านท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

5) ด้านอื่น ๆ รวมน้ าหนัก 

ก. เลือกด้านทีป่ฏบิตัิงานตาม
เกณฑป์กต ิ4 ด้าน ได้แก ่
 

45 20 10 5 10 45 

ข. เลือกด้านที่มุ่งเน้นการ
ปฏบิตัิงานที่ไม่ซ้ ากบัด้านที่เลือก  
    ในข้อ ก.  1 ด้าน  ไดแ้ก่  

55 30 20 15 20 55 

รวม  5  ด้าน 100 
 

 
 

    ภาพ 2.1 การจดัท าเอกสารขอ้ตกลงการปฏบิัติราชการ 
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 2.2 ผู้รับการประเมินและผู้ประเมินลงลายมือชื่อในเอกสารข้อตกลงร่วมกัน   
 
 
ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมินได้ตกลง และเห็นพ้องกันว่า ผู้รับการประเมินจะปฏิบัติงานตามปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย 
ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์ที่ก าหนด ตามความส าคัญ(น้ าหนัก) ของงานแต่ละด้าน  และจะพัฒนาตนเองให้มีพฤติกรรม(สมรรถนะ)ในระดับที่ระบุไว้ 
จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน  (ลงนามเม่ือเริ่มรอบการประเมิน) 
 
 
ลายมือช่ือ ..............................................(ผู้ประเมิน)                                     ลายมือช่ือ ........................................(ผู้รับการประเมิน) 
วันที่ .......  เดือน  ..........................  พ.ศ. ............                                    วันที่ ......  เดือน  ..........................  พ.ศ. ............ 

 
 
 
 
 
 
 ปัญหา  :  ผู้รับการประเมินและผู้ประเมินลงลายมือชื่อในเอกสารข้อตกลงร่วมกันไม่
ครบถ้วน 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา  : ให้ผู้รับการประเมินและผู้ประเมินลงลายมือชื่อในเอกสาร
ข้อตกลงร่วมกันให้ครบถ้วน  
 ข้อเสนอแนะ : แจ้งให้หน่วยงานก ากับตรวจสอบการลงนามเอกสาร ให้ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2.2 ผู้รับการประเมินและผูป้ระเมินลงลายมือช่ือในเอกสารขอ้ตกลงร่วมกัน   
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ขั้นตอนที่ ๓  การรวบรวมเอกสารหลักฐานของผู้รับการประเมิน และผู้ประเมินให้ค าปรึกษา แนะน า
ระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้รับการประเมินเก็บรวบรวมผลการปฏิบัติราชการ         
ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดที่ต้องรับการประเมินรวมทั้งเอกสารต่างๆ ไว้เป็นหลักฐานและให้ผู้ให้ค าปรึกษา
แนะน าแก่ผู้รับการประเมิน เพ่ือการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงานและ
สมรรถนะที่คาดหวังตามท่ีก าหนด  
 3.1 ผู้รับการประเมินบันทึกการปฏิบัติราชการและรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กับตัวชี้วัดที่ต้องรับการประเมินรวมทั้งเอกสารต่างๆ ไว้เป็นหลักฐาน เช่น  ภาระงานสอน ,การเข้าร่วม
กิจกรรม, อบรม,วิทยากร,งานวิจัย ฯลฯ 
 
 
 

 

แบบลงนามข้อตกลง และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ ส าหรับภาระงานด้านต่างๆ (ต่อ) 
 

รายการประเมินคณุภาพและ
ประสทิธภิาพ 

ตัวชี้วดั และเกณฑ ์
ด้านคณุภาพและประสทิธภิาพ 

เป้าหมาย คะแนน น้ าหนกั 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนกั 
หมาย 
เหต ุ

1.2คณุภาพและประสทิธภิาพงานผลติบณัฑติ/บรกิารวิชาการ/ทะนบุ ารุงศลิปวฒันธรรม/บรหิาร      
ด้านการสอน      

1.2.1 เอกสารรายละเอียดวิชา(มคอ.
3)/แผนการสอน 
1) ส่งแผนการสอน 2 รายวิชา 
2) ส่งแผนการสอนเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.61 
 

ระดับ 1 = มีเอกสารรายละเอียดวชิา(มคอ.3)/แผนการ
สอนครบทกุรายวิชา 
ระดับ 2 = มี  1  และ เอกสารมีรูปแบบตรงตามทีก่ าหนด 
ระดับ 3 = มี  2  และมีความสอดคล้องระหว่างค าอธิบาย
รายวิชา กจิกรรม 
การเรียนการสอน และ การประเมินผล 
ระดับ 4 = มี  3  และส่งเอกสารต่อคณะตามเวลาที่
ก าหนด 
ระดับ 5  = มี  4  และ  มกีารปรับปรุงเอกสาร เพือ่ใช้งาน
ครั้งต่อไป 
 

4 5 2 (5 x 2)/100 
= 0.1 

 

1.2.2การจดักิจกรรมการเรยีนการสอน 
1) ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายได้แก่ใช้ส่ือ
การสอนและชุดทดลอง 
2) นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอนอาทิ 
นักศกึษาได้ลงมือปฏิบัตกิับชุดทดลอง 
3) เข้าสอนตรงเวลา คิดเป็นรอ้ยละ 90 
4) มีการปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน อาทิ มอบหมายงานกลุ่มโดยให้ 
นักศึกษามีอิสระในการเลือกประเด็นที่
สนใจ 

ระดับ 1 = สอนไม่ครบเนื้อหาตามค าอธิบายรายวิชาที่
หลักสูตรก าหนด  
ระดับ 2 = สอนครบเนื้อหาในหลกัสูตร  และเป็นไปตามที่
ระบุใน 
มคอ.3/แผนการสอน             
ระดับ 3 = มี  2  และ ใชว้ิธกีารสอนที่หลากหลาย โดยให้ 
นักศกึษาม ี
ส่วนรว่มในกิจกรรมการเรียนการสอน 
ระดับ 4 = มี  3  และ เข้าสอนตามเวลาทีก่ าหนด ตั้งแต่
ร้อยละแปดสิบขึ้นไป 
ระดับ 5 = มี  4  และ มีการปรับกจิกรรมการเรียนการ
สอนให้เหมาะสม 
กับกลุ่มผูเ้รียน 
 

4 5 2 (5 x 2)/100 
= 0.1 

 

 
 
 ภาพ 3.1  การบันทึกการปฏิบัติราชการและรวบรวมเอกสารหลักฐาน 
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 3.2 ผู้ประเมินให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานให้กับผู้รับการประเมิน            
เพ่ือการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาเพื่อน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงานและสรรถนะที่คาดหวังตามท่ีก าหนด  
 

 
    ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน 
 

1) จุดเด่น และ/หรือ  สิ่งทีค่วรปรบัปรุงแก้ไข 
………………………………………-………………………………………………………………………..……….................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………..……….................................................................................... 
 

2) ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัวิธกีารส่งเสริมและพฒันา 
 

ควรมกีารยกระดับคุณภาพด้านการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างตอ่เนื่อง 
 

 
 

 
ผูป้ระเมินและผู้รบัการประเมินได้เห็นชอบผลการประเมิน  ตามเกณฑก์ารประเมินทีไ่ดต้กลงกนั  ตามผลการปฏบิตัิงานทีบ่นัทกึ  

และไดพ้ัฒนาตนเองจนมีสมรรถนะในระดบัที่ไดบ้ันทกึไวใ้นเอกสาร    จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลกัฐาน   (ลงนามเม่ือสิ้นรอบการประเมิน) 
 
 
ลายมือช่ือ .............................................. (ผูป้ระเมิน)                                       ลายมือช่ือ ...................................... (ผู้รบัการประเมิน) 

วันที ่...... เดือน  ..........................  พ.ศ. ...........                                    วันที่ ...... เดือน  ..........................  พ.ศ. ............ 
 

 
 

 
 
            
           ปัญหา  :  ผู้รับการประเมินการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
            แนวทางการแก้ไขปัญหา  : ผู้รับการประเมินแจ้งให้ผู้รับการประเมินรับทราบเหตุผลของการ
เปลี่ยนแปลงข้อตกลงระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
           ข้อเสนอแนะ : ผู้รับการประเมินและผู้ประเมิน ปรับปรุงข้อตกลงใหม่ได้ ทั้งนี้จะต้องเป็นไป     
เพ่ือประโยชน์ทางราชการ 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3.2 ผู้ประเมินให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานให้กับผู้รบัการประเมิน 
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ขัน้ตอนที่ 4  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 เมื่อสิ้นรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ร่วมกันวิเคราะห์ผลส าเร็จ
ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ จากหลักฐานที่ได้รวบรวมไว้ รวมทั้งหลักฐาน
ผลงานทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพประสิทธิภาพ ที่อาจารย์ผู้สอนได้ไปร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ในมหาวิทยาลัย  โดยท าการประเมินในแต่ละองค์ประกอบตามข้อตกลงที่ก าหนด ดังนี้ 
                    (ก) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  ให้พิจารณาเปรียบเทียบตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย     
ในแต่ละตัวชี้วัด และให้คะแนนผลการประเมิน โดยใช้สูตรในการค านวณตามแบบที่ก าหนด                
และระบุข้อมูลในแบบให้ครบถ้วน 
                    (ข) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ให้ประเมินสมรรถนะหลัก     
และสมรรถนะ ประจ าสายงาน การสอน ตามข้อตกลงที่ก าหนด โดยพิจารณาพฤติกรรมบ่งชี้ในแต่ละ
ระดับของสมรรถนะ และพฤติกรรมบ่งชี้ในระดับนั้นๆ จะต้องผ่านการประเมินทุกพฤติกรรมบ่งชี้ จึงจะ
สามารถประเมินในระดับที่สูงต่อไปได้ หากมีพฤติกรรมบ่งชี้ใด “ไม่ผ่าน” ในระดับที่ประเมิน ถือว่า         
“ไม่ผ่าน”การประเมินในระดับนั้นๆ และเมื่อประเมินครบทุกสมรรถนะ ให้รวมคะแนนการประเมิน       
โดยใช้สูตรในการค านวณตามแบบท่ีก าหนด และกรอกข้อมูลในแบบให้ครบถ้วน  
 4.1 ผู้รับการประเมินส่งผลการประเมินพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ประเมิน
พิจารณาผลการประเมิน ให้เป็นไปตามองค์ประกอบตามข้อตกลงที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.1  เอกสารหลักฐานที่เกีย่วข้อง เพื่อพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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 4.2 ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันวิเคราะห์ผลส าเร็จของการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการตามองค์ประกอบตามข้อตกลงที่ก าหนด พร้อมลงลายมือชื่อเพ่ือรับทราบผลการประเมิน

ปฏิบัติราชการร่วมกัน 

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

องค์ประกอบการประเมิน คะแนน 
(ก) 

น้ าหนัก 
(ข) 

รวมคะแนน 
(ก) X (ข) 

องค์ประกอบที่ 1  ผลสัมฤทธิข์องงาน 0.97 70 67.90 

องค์ประกอบที่ 2  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) 1.0 30 30.00 

 รวม 100% 97.90 
 

ระดับผลการประเมิน 
 

 ดีเด่น 
 

เกณฑ์ระดับผลการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน ช่วงคะแนน (ร้อยละ) 

1) ดีเด่น 
2) ดีมาก 
3) ดี 
4) พอใช้ 
5) ต้องปรับปรุง 

90- 100 
80-89 
70-79 
60-69 

ต่ ากวา่ 60 

 
 
 
 

            ปัญหา  :  กรณีท่ีผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ 

            แนวทางการแก้ไขปัญหา  : ให้ผู้ประเมินหาพยานบุคคลลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน            

ว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินให้กับผู้รับการประเมินแล้ว 

           ข้อเสนอแนะ : กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ ให้ผู้ประเมินด าเนินการหาพยาน

บุคคลลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินให้กับผู้รับการประเมินแล้ว 

 
ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้เห็นชอบผลการประเมิน ตามเกณฑ์การประเมินที่ได้ตกลงกัน  ตามผลการปฏิบัติงานที่บันทึก  

และได้พัฒนาตนเองจนมีสมรรถนะในระดับที่ได้บันทึกไว้ในเอกสาร   จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 (ลงนามเมื่อสิ้นรอบการประเมิน) 

 
 
ลายมือชื่อ .......................................................(ผู้ประเมิน)          ลายมือชือ่ .................................................(ผู้รับการประเมิน) 
             วันที ่31 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562                                 วันที่ 31 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562                    

ภาพ 4.2  ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันวิเคราะห์ผลส าเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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ขั้นตอนที่ 5  การตรวจสอบผลการประเมินและส่งผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และให้เป็นไปตาม
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการและแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  5.1 หน่วยงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและผลคะแนนการประเมินของ
ผู้รับการประเมินให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
  5.2 หน่วยงานน าผลการประเมินการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินแต่ละประเภท
ทุกรายน ามาจัดกลุ่มตามผลคะแนน และให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ  โดยให้ใช้
ระดับผลการประเมิน และช่วงคะแนน ดังนี้   
 

ระดับผลการประเมิน ช่วงคะแนน (ร้อยละ) 
1. ดีเด่น 
2. ดีมาก 
3. ดี 
4. พอใช้ 
5. ต้องปรับปรุง 

90-100 
80-89 
70-79 
60-69 
ต่ ากว่า 60 

 
 
  5.3 หน่วยงานด าเนินการน าผลคะแนนการประเมินมาแบ่งกลุ่มประเภทของผู้รับการ
ประเมินเป็น 2 ประเภท คือ  
   -ประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
   -ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
   5.4 หน่วยงานสรุปผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการในแต่ละประเภทให้
ครบถ้วน ถูกต้อง  

 

แบบสรุปการประเมินผลการปฏบิัตริาชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
(สายวิชาการ) 

รอบการประเมินที่..........ปีงบประมาณ...............(ระหว่างวันที่..............ถึงวันที่.................) 
หน่วยงาน ........................................................................ 

ล าดับ ชื่อ  -   สกุล คะแนนการประเมิน หมาย
เหต ุผลสัมฤทธิ์ 

(70) 
สมรรถนะ 

(30) 
รวม 

(100) 
ระดับ 

       
       
       
       

                      
                                                                          ลงชื่อ ................................................คณบดี/ผู้อ านวยการ 
                                                                                (...................................................) 
 

                         หมายเหต ุ: โปรดเรียงล าดบัคะแนนจากมากไปหาน้อย 

ภาพ 5.2  เกณฑร์ะดับผลการประเมิน 
 

ภาพ 5.4  ตารางสรุปผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบตัิกราชการ 
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  5.5 หน่วยงานส าเนาเอกสารสรุปผลคะแนนการประเมินในแต่ละประเภทและหลักฐาน
ที่เก่ียวข้องกับการประเมิน  เพื่อใช้ประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องต่างๆ ส าหรับหน่วยงาน 
  5.6 หน่วยงานส่งสรุปผลคะแนนการประเมินในแต่ละประเภทและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมิน ให้กับส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 5.7 ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์  ตรวจสอบเอกสารผลสรุปการประเมิน             
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
 

 ปัญหา  :    ผลคะแนนการประเมินปฏิบัติราชการในเอกสารสรุปผลคะแนน                

การประเมินไม่ตรงกับแบบลงนามข้อตกลง และแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 แนวทางการแก้ไขปัญหา  : ส่งคืนให้หน่วยงานด าเนินการตรวจสอบแก้ไขผลคะแนน

การประเมินให้ถูกต้องครบถ้วน      

            ข้อเสนอแนะ : แจ้งเวียนให้หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการตรวจสอบผลคะแนน             

การประเมินให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนน าส่งส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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ขั้นตอนที่ 6  การพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
 เพ่ือให้คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ ท าหน้าที ่พิจารณาเสนอความเห็นเกี ่ยวกับ
มาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงาน
ราชการ แล้วสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการเสนอต่ออธิการบดี 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
 

 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ที่ 4430/๒๕62 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขา้ราชการพลเรือน                        
         ในสถาบันอุดมศึกษา ลกูจ้างประจ า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ       

                                                           -------------------------------------------------- 
       อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗  และมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยราชภัฏ   

พ.ศ.๒๕๔๗ ตามความข้อ 12 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว ่าด ้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการ           
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา     
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๕๔ และตามความข้อ 7  ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เรื่อง  หลักเกณฑ์  และเง่ือนไขการประเมินผลการปฏิบัติงา นของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  สายสนับสนุน  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  พ.ศ. 2559                      

                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ                       
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ 
ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 -31 มีนาคม 2562) ดังต่อไปนี้ 

๑. ผศ.ดร.เฉลิมชัย  หาญกลา้       รองอธกิารบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา     ประธานกรรมการ      
๒. ผศ.ดร.สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์   รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการ          กรรมการ 
                                            ทรัพย์สินและรายได้ 
๓. ผศ.ดร.กันยา  กองสูงเนิน        รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ ์       กรรมการ 
4.  ผศ.ดร.ศศิธร   วชิรปัญญาพงศ์   รองอธิการบดีฝา่ยประกันคุณภาพองค์การ          กรรมการ 
                                            และกิจการสภามหาวิทยาลยั 
5. ผศ.ดร.ฑัชวงษ์  จุลสวัสดิ์           รองฝ่ายวิจยัและพัฒนาท้องถิ่น                       กรรมการ 
6. นายพธิพร   ไทยภูมิ                 ผูอ้ านวยการส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์   กรรมการและเลขานุการ  
7. นายวุฒิชัย     มาลยัวงษ์            บคุลากร                                          ผู้ชว่ยเลขานกุาร 
8. นางสาวสุรินดา แจ่มใส              บคุลากร                                          ผูช้ว่ยเลขานกุาร     

    

                      ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ ท าหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรม
ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ แล้วสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการเสนอต่อ
อธิการบดี 

  

                                       สั่ง  ณ  วนัที่  13  มีนาคม พ.ศ. ๒๕62 
 
                                                                                          (ผูช้่วยศาสตราจารย์จินตนา    เวชมี) 
                                                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

 
ภาพ 6.1  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ 
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 6.2 จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
 
 
 

 
                                                                  บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ที่ 877/๒๕62                                   วันที ่ 5 เมษายน 2562 
 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 
 

เรียน   คณะกรรมการกลั่นกรองการผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ  
 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน       
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ลูกจ้างประจ า  พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการ ตามค าสั่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                         
ที่ 4430/๒๕62  ลงวันที่  13 มีนาคม พ.ศ. 2562 นั้น 
           มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้ างประจ า พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการ  เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจ า 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการ  ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1             
(1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)  ในวันอังคารที่ 17 เมษายน  2562  เวลา 13.30 น.         
ณ ห้องประชุมส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์  ชั้น 5 อาคารส านักงานอธิการบดี         
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
  จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 
 

            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย   หาญกล้า) 

            รองอธกิารบดีฝ่ายบริหารและกิจการนกัศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 6.2  หนังสือขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุม 
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 6.3 จัดท าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ 

วันที่ 17 เมษายน  2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 5 อาคารส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ราบ 
  1.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 4430/๒๕62 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562      

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน         
ในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการ   

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องน าเสนอคณะกรรมการพิจารณา  

  2.1 พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน         
 ในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการ   

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ  

 
 

****************************** 
 

 
 
 6.4 ด าเนินการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 6.3  ระเบยีบวาระการประชุมฯ 
 

ภาพ 6.4  การด าเนินการประชุมฯ 
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 6.5 การด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน         
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
 

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการ 

ในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 5 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 

.................................................................................... 
รายชื่อผู้เขา้ประชุม 

1. ผศ.ดร.เฉลิมชัย   หาญกล้า ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.สุธาสินี    ศิริโภคาภิรมย ์ กรรมการ 
3. ผศ.ดร.ศศิธร     วชิรปัญญาพงศ์ กรรมการ 
4. ผศ.ดร.ฑัชวงษ์   จุลสวัสดิ์  กรรมการ 
5. ผศ.ดร.กันยา     กองสูงเนิน        กรรมการ 
6. อาจารย์พิธพร    ไทยภูม ิ กรรมการเลขานุการ 
7. นายวุฒิชยั        มาลยัวงษ ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาวสุรินดา    แจ่มใส ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
รายชื่อผู้ไม่ได้เข้าประชุม 
          ไม่ม ี
รายชื่อผู้เขา้ร่วมประชมุ 
 ไม่มี 
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
  
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจง้ให้ทราบ 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระ 
 1.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 1604/2562 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการ 

ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้า ราชการ  ลูกจ้างประจ า พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ ท าหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ แล้วสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการเสนอต่ออธิการบดี 

 

        มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 
 
 
 
  
 

ภาพ 6.5 การจัดท าเอกสารรายงานการประชุมฯ 
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 6.6 แจ้งมติผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เสนออธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เพื่อพิจารณา  
 

 
 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ   ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี        
ที่  967/๒๕62                                                     วันที ่19  เมษายน  2562 
 

เรื่อง    แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการทีค่ณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
          ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและพนกังานราชการ  
 

เรียน    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

   ด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2562 (1 ตุลาคม 2561 – 31 
มีนาคม  2562)  ได้มีการประชุมในวันที่ 17 เมษายน 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งมติการประชุมให้
ทราบดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 2.1 พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ าพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการ และเห็นควรให้ด าเนินการดังนี้ 
  1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เห็นควรให้มีการมอบหมายภาระงานของ
บุคลากรสายวิชาการประเภทผู้มีความรู้ความสามารถ ให้เป็นไปตามตัวชี้วัด/เกณฑ์ การประเมินผล
การปฏิบัติราชการของสายวิชาการ และให้มีการระบุต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการให้
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  2. สถาบันวิจัยและพัฒนา  เห็นควรให้มีการทบทวนคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานและ
สอดคล้องกับภาระงาน ด้านความรู้ความสามารถ ด้านพฤติกรรมและความตั้งใจของแต่ละบุคคล  

                                        3. มอบส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์  ด าเนินการแจ้งมติผลการประเมินการปฏิบัติงานของ      
                        ข้าราชการลูกจ้างประจ าพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2562 ให้หน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการต่อไป 
  

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการต่อไป 
                              
                                     

                                   (นายพธิพร   ไทยภูมิ) 
                                   กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินฯ 

     
  ความเห็นของประธานคณะกรรมการฯ 
  ............................................................................ 
 ........................................................................... 
   .......................................................................... 

             

                                              
                  (ผศ.ดร.เฉลิมชัย   หาญกล้า) 
     ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินฯ 
 

ภาพ 6.6 การแจ้งมตผิลการประชุมฯ เสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณา 

การสั่งการของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 

 

 
      (ผู้ชว่ยศาสตราจารยจ์ินตนา   เวชมี) 

       อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 
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 6.7 ด าเนินการจัดเก็บผลการประเมินด้วยโปรแกรม Excel และหลักฐานแสดงความส าเร็จ   
ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมิน เพ่ือใช้ประกอบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในด้านต่างๆ 
 

 
 
 
 
 ปัญหา  :   ในบางครั้งพบว่าคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ติดภารกิจ       

ทางราชการเร่งด่วน ท าให้การประชุมฯ ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 

 แนวทางการแก้ไขปัญหา  :  นัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา                     

เพ่ือด าเนินการประชุมฯ อีกครั้ง 

            ข้อเสนอแนะ : ก่อนถึงก าหนดวันประชุม 2 วัน ให้มีการประสานคณะกรรมการ

กลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสอบถามยืนยันการเข้าร่วมประชุมฯ ให้เป็นไปตามก าหนดระยะเวลา 

 

ภาพ 6.7 การด าเนินการจดัเก็บผลการประเมินฯ ด้วยโปรแกรม Excel 
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ขั้นตอนที่ 7  จัดท าประกาศรายชื่อผู้รับการประเมินที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น       
และดีมาก  
 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี      
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึ กษา 
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 7.1  จัดท าร่างประกาศรายชื่อผู้รับการประเมินที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและ     
ดีมาก  
 
                                                                            ร่าง 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
                        เรื่อง  รายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติ  
                               ราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
 

 
   เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.๒๕๖2 (๑ ตุลาคม 2561 –31 มีนาคม 2562) เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓             
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา              
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น        
และดีมาก  ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                ประกาศ ณ วันที ่6 พฤษภาคม  2562 
 
                                                     

          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา   เวชมี) 
            อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

 
 
  
 
  
 
 
 

 
            ภาพ 7.1 ร่างประกาศรายชื่อผู้รับการประเมินทีม่ีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  
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 7.2 ประกาศรายรายชื่อผู้รับการประเมินที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก                 
ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
                        เรื่อง  รายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติ  
                               ราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
 

 
   เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.๒๕๖2 (๑ ตุลาคม 2561 –31 มีนาคม 2562) เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓             
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา              
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น        
และดีมาก  ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                ประกาศ ณ วันที ่6 พฤษภาคม  2562 
 
                                                     

          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา   เวชมี) 
            อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 7.2 ประกาศรายชื่อผูร้ับการประเมินทีม่ผีลการปฏิบตัิราชการอยู่ในระดบัดีเด่นและดีมาก 
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