
วาระที่ ............. 

ร่างประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ....  

 

เ น่ืองด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติการปรับหลักเกณฑ์ภาระงาน           

สายวิชาการและการประเมินผลภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ ดงันั้นเพื่อให้หลกัเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยั นั้น 
 

                           กองการเจา้หนา้ท่ี ไดจ้ดัทาํร่างประกาศมหาวิทยาลยั เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมิน 

ผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ....   ตามท่ีแนบมาน้ี 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
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ตารางแสดงขอ้ความเปล่ียนแปลงในประกาศมหาวิทยาลยั ฯ เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบติังาน 

ของขา้ราชการ ฯ พ.ศ... 

ประกาศ ฯ  พ.ศ.2559 (เดิม) ประกาศ ฯ พ.ศ.2560 (ใหม่) หมายเหตุ 
ขอ้ รายละเอียด ขอ้ รายละเอียด  
2 บงัคบัตั้งแต่รอบการประเมินวนัท่ี 1 ส.ค.59-

31 ม.ค.60 เป็นตน้ไป 
2 บงัคบัตั้งแต่รอบการประเมินคร้ังท่ี 2/2561 

 เป็นตน้ไป 
 

 เดมิ  ไม่ไดร้ะบุวา่ประกาศ ฯ ใชก้บับุคคล
ใดบา้ง 

 
 
- 

4 ประกาศฉบบัน้ีใชส้าํหรับการประเมิน ฯ 
ขา้ราชการ ดงัน้ี 
(1) ประเภทวชิาการท่ีไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหาร 
(2) ประเภททัว่ไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญ
เฉพาะ รวมทั้งท่ีไดรั้บแต่งตั้งหรือมอบหมายงาน
ใหบ้งัคบับญัชาหน่วยงาน 
(3) ประเภทบริหาร ม.18 (ข) (7) แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 

 
 
 
 
 
 
 

5 ตดัคาํนิยามขา้ราชการ ผูบ้ริหารอ่ืน และ
พฤติกรรมการปฏิบติัราชการออก 

                              -  

9 การแบ่งระดบัผลการประเมินเป็น 5 ระดบั ฯ 9 การแบ่งระดบัผลการประเมินเป็น 5 ระดบัเช่นเดิม
แต่เพิ่มวรรคท่ีสองวา่ “อน่ึง ขา้ราชการตาํแหน่ง
ประเภทวิชาการจะไดผ้ลการประเมินการปฏิบติั
ราชการระดบัดีเด่นจะตอ้งปฏิบติังานส่วน
ผลสมัฤทธ์ิไดม้ากกวา่ 2 เท่าทุกภาระงานขั้นตํ่า
และตอ้งไดค้ะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ 90 เป็นตน้
ไป” 

. 

10
และ 
11 

ตดัขอ้ความขอ้ 10  
และขอ้ 11 ตดัออก  
เหตุผลเน่ืองจากเป็นรายละเอียดอยูใ่น
ประกาศ ฯ เร่ืองการกาํหนดภาระงาน
บุคลากรตาํแหน่งวิชาการ พ.ศ.2559 และ
เขียนขอ้ความใหม่ตามขอ้ 11 ของร่าง
ประกาศ ฯ 
 
 
 
 

10 การประเมินผลการปฏิบติัราชการตามขอ้ตกลง
ของขา้ราชการตาํแหน่งวิชาการใหด้าํเนินการตาม
ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ืองการ
กาํหนดภาระงานบุคลากรตาํแหน่งวิชาการ ฯ พ.ศ.
2559 และท่ีแกไ้ขเพิม่เติม 

 



ประกาศ ฯ  พ.ศ.2559 (เดิม) ประกาศ ฯ พ.ศ.2560 (ใหม่) หมายเหตุ 
ขอ้ รายละเอียด ขอ้ รายละเอียด  

 เดิม ไม่มีขอ้ความกล่าวถึงการทาํคาํมัน่
พฒันาตนเอง ฯ 

16 ขา้ราชการผูใ้ดไดรั้บคะแนนประเมินอยูใ่นระดบั
ตอ้งปรับปรุง (ตํ่ากวา่ร้อยละ 60) ใหผู้บ้งัคบับญัชา
ชั้นตน้ใหโ้อกาสในการพฒันาปรับปรุงตนเองโดย
ทาํคาํมัน่ในการพฒันาปรับปรุงตนเอง ฯ และ
ปฏิบติัตามประกาศมหาวิทยาลยั ฯ เร่ืองแนว
ปฏิบติัการจดัทาํคาํมัน่ในการพฒันาปรับปรุง
ตนเอง ฯ 

 

18 1.ไม่ไดก้าํหนดระยะเวลาการดาํเนินการแต่
ละขั้นตอนในการประเมินผลการปฏิบติังาน 
(กาํหนดเวลาเฉพาะตน้รอบ) 
2.ผูรั้บประเมิน ฯ รายงานผลการปฏิบติังาน
ก่อนวนัครบรอบประเมิน ฯ 

17 1.กาํหนดระยะเวลาแต่ละขั้นตอนเพื่อเป็น
มาตรฐานใหส่้วนงานถือเป็นแนวปฏิบติั 
2.ผูรั้บประเมิน ฯ รายงานผลการปฏิบติังานเม่ือ
ครบรอบประเมินและกรรมการประเมินใหเ้สร็จ
ส้ินภายใน 15 ส.ค. หรือ 15 ก.พ.  

 

 

 



(ราง) 

 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ…. 

  

  อาศัยอํานาจตามมาตรา  90  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.2559   ขอ 12  

แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.2555   มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 

4  กรกฎาคม 2560 และครั้งที่ ...... /2560   เมื่อวันที่ .......  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ี 

  ขอ 1 ประกาศฉบับน้ีเรียกวา ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล

การปฏิบัตริาชการของขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ..... 

  ขอ 2 ประกาศฉบับน้ีใหใชบังคบัต้ังแตรอบการประเมินคร้ังท่ี 2/ 2561 เปนตนไป 

  ขอ 3 ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2559       

  ขอ 4 ประกาศฉบับน้ีใชสําหรับการประเมินผลการปฏิบัตงิานของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ดังน้ี 

(1)  ประเภทวิชาการที่ไมไดดํารงตําแหนงผูบรหิาร   
(2)  ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ รวมทั้งท่ีไดรับแตงตั้งหรือมอบหมาย 

งานใหบังคับบัญชาหนวยงาน  

(3)  ประเภทบริหาร มาตรา 18 (ข) (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรอืนใน 
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
 

             ขอ 5 ในประกาศน้ี 

  “แบบ ป.1” หมายความวา แบบขอตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการตําแหนง

ประเภทวิชาการที่ไมไดดํารงตําแหนงผูบริหาร  

  “แบบ ป.2” หมายความวา แบบขอตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการประเภททั่วไป 

วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและผูที่ไดรับแตงต้ังหรือมอบหมายงานใหบังคับบัญชาหนวยงาน  ตําแหนงประเภท 

ผูบริหารตามมาตรา 18 (ข) (7)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

  “แบบ ส.1” หมายความวา แบบสรุปผลคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและคะแนนพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงาน บันทึกการแจงผลการประเมินและบันทึกแผนพัฒนาการปฏิบัติงานรายบุคคลเพ่ือใชสําหรับเสนอเขาคณะกรรมการ 

กลั่นกรองผลการปฏิบัติงานระดับสวนงาน 

  “แบบ ส.2” หมายความวา แบบสรุปผลคะแนนการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานและคะแนนพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานภาพรวมของสวนงานเพ่ือรายงานตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  

  ขอ 6 การประเมินผลการปฏิบัติราชการใหประเมินปละ 2 ครั้ง ดงัน้ี  

(1) รอบการประเมินคร้ังที่ 1 ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม ปที่แลว ถึงวันที่ 31 มกราคม ปปจจุบัน 

(2) รอบการประเมินคร้ังที่ 2 ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม ปปจจุบัน 
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  ขอ 7 แบบขอตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ ดังน้ี 

(1) ตําแหนงประเภทวิชาการ ใชแบบ ป.1 

(2) ตําแหนงประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ รวมทั้งท่ีไดรับแตงต้ังหรือ 

มอบหมายงานใหบังคับบัญชาหนวยงาน ใชแบบ ป.2 

(3) ตําแหนงประเภทผูบริหารตามมาตรา 18 (ข) (1)-(6) แหงพระราชการบัญญัติระเบียบ 

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ใชแบบ ป.2 

(4) สรุปประเมินผลการปฏิบัตริาชการเขาคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน 

การปฏิบัติราชการ ระดับสวนงานใชแบบ  ส.1  

(5) สรุปประเมินผลการปฏิบัตริาชการเขาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ใชแบบ ส.2  

            ขอ 8 องคประกอบการประเมินและสัดสวนคานํ้าหนักในการประเมิน 

องคประกอบการประเมิน สัดสวนคาน้ําหนักในการประเมินรอยละ 
ผลสัมฤทธ์ิของงานตามขอตกลง 80 
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 20 

รวม 100 
 

  ขอ 9 การแบงระดับผลการประเมิน ใหคิดคะแนนรวมของผลการปฏิบัตริาชการ ทั้งในสวนการประเมินผล

สัมฤทธ์ิของงานและการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็มรอยละ 100 โดยแบงระดับผลการประเมินเปน 5 

ระดับ ดังน้ี 

คะแนนรวมรอยละ ระดบัผลการประเมิน 
90-100 ระดับดีเดน 

80-89.99 ระดับดีมาก 
70-79.99 ระดับดี 
60-69.99 ระดับพอใช 
0-59.99 ตองปรบัปรุง ไมผานการประเมิน 

  

อน่ึง ขาราชการตําแหนงประเภทวิชาการจะไดผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับดีเดนจะตอง 

ปฏิบัติงานสวนผลสัมฤทธ์ิไดมากกวา 2 เทาทุกภาระงานข้ันต่ํา และตองไดคะแนนรวมต้ังแตรอยละ 90 เปนตนไป   

ขอ 10 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงของขาราชการตําแหนงวิชาการใหดําเนินการตาม 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เร่ืองการกําหนดภาระงานบุคลากรตําแหนงวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.

2559 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

ขอ 11  การกําหนดระดับผลการประเมินตามผลสัมฤทธ์ิภาระงานของขาราชการตําแหนงประเภท 

วิชาการ  ดังน้ี 

ภาระงานรวม 
(1.สอน  
2.วิจัยและผลงานวิชาการอื่น ๆ  
3.บริการวิชาการ ทาํนุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรมและภาระงานอื่น ๆ) 

ระดับผลการประเมินตามขอตกลงภาระงาน เทียบระดบัการประเมินเปน 
คารอยละ 

ระดับ 0 (ต่ํากวาเกณฑ) 0-70.00 
ระดับ 1 (เกินกวาระดับที่ตกลง<1.33 เทา) 70.01-76.70 
ระดับ 2 (เกินกวาระดับที่ตกลง<1.67 เทา) 76.71-83.33 
ระดับ 3 (เกินกวาระดับที่ตกลง<2.00 เทา) 83.34-90.00 
ระดับ 4 (เกินกวาระดับที่ตกลง>2.00 เทา) 90.01-100 
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ขอ 12 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงของขาราชการตําแหนงประเภททั่วไป  

วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ รวมท้ังท่ีไดรับแตงตั้งหรือมอบหมายงานใหบังคับบัญชาหนวยงาน ดังน้ี 

ปริมาณผลงาน คุณภาพงาน 
-ประเมินดานปริมาณตามขอตกลง ซึ่ งการทํางานตาม
ขอตกลงถือเปนมาตรฐานข้ันตํ่า 
-หากทํางานไมครบตามขอตกลงตองชี้แจงเหตุผล 
-สวนงานที่ทํานอกเหนือจากขอตกลงใหเขียนเพิ่มเติม 

-เม่ือประเมินดานปริมาณแลวใหทําการประเมินดานคุณภาพ
ของผลงานตามขอตกลง 

 

ขอ 13 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการสําหรบัตําแหนงประเภทวิชาการไมเกิน 6 รายการ  

แบงเปน 3 กลุมดังน้ี 

(1) ความสามารถสมรรถนะหลัก (Core Competency) จํานวน 3 รายการ แตละรายการ 

แบงเปน 5 ระดับตามพจนานุกรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

รายการสมรรถนะ ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 
อายุงานไมเกิน 2 ป อายุงานมากกวา 2 ปแตไมเกิน 5 ป อายุงานมากกวา 5 ป 

1.1 ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
     (P:Professionalism) 

ไมนอยกวาระดับ 1 ไมนอยกวาระดับ 2 ไมนอยกวาระดับ 3 

1.2 ความรบัผดิชอบตอสงัคม 
    (S:Social responsibility) 

ไมนอยกวาระดับ 1 ไมนอยกวาระดับ 2 ไมนอยกวาระดับ 3 

1.3 รูรักสามัคค ี
    (U:Unity) 

ไมนอยกวาระดับ 1 ไมนอยกวาระดับ 2 ไมนอยกวาระดับ 3 

 

(2) ความสามารถสมรรถนะดานวิชาชีพสายวิชาการ (Functional Competency) จํานวน  5  

รายการ ใชสําหรบัตาํแหนงประเภทวิชาการ  แตละรายการแบงเปน 5 ระดับตามพจนานุกรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

รายการสมรรถนะ ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/กลุมภาระงาน 

อายุงานไมเกิน 5 ป อายุงานมากกวา 5 ป 

กลุมทั่วไป กลุมบริการวิชาชีพ
สุขภาพ 

กลุมวิจัย กลุมสอน กลุมบริการวิชาชีพ
สุขภาพ 

2.1 ความสามารถหรือทักษะ
ในการสอน 

ไมนอยกวาระดับ 2 ไมนอยกวาระดับ 2 ไมนอยกวาระดับ 3 ไมนอยกวาระดับ 4 ไมนอยกวาระดับ 3 

2.2 ความรูความสามารถใน  
วิธีการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ไมนอยกวาระดับ 2 ไมนอยกวาระดับ 2 ไมนอยกวาระดับ 4 ไมนอยกวาระดับ 3 ไมนอยกวาระดับ 3 

2.3 ทักษะการใหบริการเชิง
วิชาการ 

ไมนอยกวาระดับ 1 ไมนอยกวาระดับ 1 ไมนอยกวาระดับ 3 ไมนอยกวาระดับ 3 ไมนอยกวาระดับ 4 

2.4 การทํานุบํารุง  
ศิลปวัฒนธรรม 

ไมนอยกวาระดับ 2 - ไมนอยกวาระดบั 2 ไมนอยกวาระดับ 2 - 

2.5 การดูแลและพัฒนา
นักศึกษา 

ไมนอยกวาระดับ 2 - ไมนอยกวาระดบั 3 ไมนอยกวาระดับ 3 - 

 

ขาราชการตําแหนงประเภทวิชาการกลุมทั่วไป กลุมวิจัย และกลุมสอน  ตองประเมินรายการสมรรถนะ  

ขอ 2.1, 2.2  และใหเลือกรายการสมรรถนะขอ 2.3 ,2.4,2.5 จํานวน 1 รายการ  

สําหรับกลุมการบริการวิชาชีพสุขภาพ ตองประเมินรายการสมรรถนะขอ 2.1 , 2.2 และ 2.3  
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ขอ 14 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการสําหรบัขาราชการตาํแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพ 

เฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ตําแหนงประเภทผูบริหารตามมาตรา 18 (ข) (1)-(6) แหงพระราชการบัญญัติระเบียบ 

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญ

เฉพาะที่ไดรับแตงตั้งหรือมอบหมายงานใหบังคับบัญชาหนวยงาน ไมเกิน 6 รายการ แบงเปน 3 กลุมดงัน้ี 

(1) ความสามารถสมรรถนะหลัก (Core Competency) จํานวน 3 รายการ แตละรายการ 

แบงเปน 5 ระดับตามพจนานุกรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

รายการสมรรถนะ ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 
อายุงานไมเกิน 2 ป อายุงานมากกวา 2 ปแตไมเกิน 5 ป อายุงานมากกวา 5 ป 

1.1 ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
     (P:Professionalism) 

ไมนอยกวาระดับ 1 ไมนอยกวาระดับ 2 ไมนอยกวาระดับ 3 

1.2 ความรบัผดิชอบตอสงัคม 
    (S:Social responsibility) 

ไมนอยกวาระดับ 1 ไมนอยกวาระดับ 2 ไมนอยกวาระดับ 3 

1.3 รูรักสามัคค ี
    (U:Unity) 

ไมนอยกวาระดับ 1 ไมนอยกวาระดับ 2 ไมนอยกวาระดับ 3 

 

(2) ความสามารถสมรรถนะดานวิชาชีพ (Functional Competency) แตละรายการแบงเปน  

5 ระดับตามพจนานุกรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยเลือกจากพจนานุกรมสมรรถนะของมหาวิทยาลัย ซ่ึงคณะ/หนวยงาน 

สามารถปรับเปล่ียนใหเกิดความยืดหยุนและเหมาะสมตามลักษณะงานในการบริหารบุคลากรของแตละคณะ/หนวยงานและ

แจงมหาวิทยาลัยทราบดวย 

(3) ความสามารถสมรรถนะดานการบริหาร (Managerial Competency) จํานวน 6 รายการ 

ใชสําหรับผูบริหาร แตละรายการแบงเปน 5 ระดับตามพจนานุกรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังน้ี 

รายการสมรรถนะ ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 
อายุงานไมเกิน 2 ป อายุงานมากกวา 2 ปแตไมเกิน 5 ป อายุงานมากกวา 5 ป 

3.1 ภาวะผูนํา  
 
     ไมไดกําหนด 
 

 
 
        ไมไดกําหนด 
 

 
  
       ไมไดกําหนด 
 

3.2 การวางแผนกลยุทธ 
3.3 ศักยภาพเพ่ือนําการเปล่ียนแปลง 
3.4 การสอนงาน 
3.5 การมอบหมายงานและการติดตาม 
3.6 ทักษะการสื่อสาร 
 

ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ที่ไมไดดํารงตําแหนงผูบริหารให 

ประเมินสมรรถนะรวมทั้งหมดจํานวน 6 รายการ เปนสมรรถนะหลัก ขอ 14 (1) จํานวน 3 รายการ และสมรรถนะดานวิชาชีพ 

ขอ 14 ( 2)  จํานวน 3 รายการ 

ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ที่ดํารงตําแหนงผูบริหารตามมาตรา 18 (ข)  

(7)   แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และตําแหนงประเภททั่วไป 

วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ไดรับแตงตั้งหรือมอบหมายงานใหบังคับบัญชาหนวยงาน ใหประเมินสมรรถนะรวม

ทั้งหมดจํานวน 6 รายการ เปนสมรรถนะหลัก ขอ 14 (1) จํานวน 3 รายการ และใหเลือกสมรรถนะดานวิชาชีพ ขอ 14 (2) 

และหรือสมรรถนะดานบริหาร ขอ 14 (3) รวม 3 รายการ 

ขอ 15 ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแตละครั้งใหดําเนินการดังน้ี 

    ระดับการประเมินผลการปฏิบัติราชการมีการประเมิน 2 ระดับ 

(1) ระดับที่ 1 ใหหัวหนาสาขาวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา  ประกาศหลักเกณฑ วิธีการ 

ประเมิน กําหนดผูใหขอมูล  รวมทั้งแจงคําส่ังแตงต้ังกรรมการประเมินผลการปฏิบัตงิาน  ใหผูรับการประเมินทราบ 
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หัวหนาสาขาวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

รายบุคคล จํานวนตั้งแต 3 คนข้ึนไป  ตองมีผูบังคับบัญชาชั้นตนเปนกรรมการ  

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานจัดใหมีการประชุมรวมกันรวมทั้งแสวงหาขอมลูจาก 

บุคคลที่เก่ียวของ  สรปุผลการประเมินเปนรายบุคคลตามแบบ ส. 1 พรอมท้ังลงลายมือชื่อในแบบ ป.1 ป.2 ส.1 และให

ผูบังคับบัญชาแจงผลการประเมินการปฏิบัติงานใหผูรบัการประเมินลงลายมือช่ือรับทราบและเสนอหัวหนาสาขาวิชาหรือ

หนวยงานเทียบเทา เพื่อเสนอหัวหนาสวนงานหรือหัวหนาสวนงานที่เทียบเทาพิจารณา 

(2) ระดับที่ 2 ใหหัวหนาสวนงานหรือหัวหนาสวนงานที่เทียบเทา เสนอรายงานผลการ 

ประเมินเปนรายบุคคลตามแบบ ส.1 ตอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานระดบัสวนงาน  

หัวหนาสวนงานหรือหัวหนาหนวยงานเทียบเทาแตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ 

ประเมินการปฎิบัติราชการระดับสวนงาน จํานวนต้ังแต 3 คนขึ้นไป  

คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับสวนงานพิจารณาให 

ความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและใหความเห็นเก่ียวกับผลการประเมิน

การปฏิบัติราชการรายบุคคลตามแบบ ส.1   

   สวนงานตองเสนอแบบสรุปความเห็นเก่ียวกับมาตรฐาน ความเปนธรรมของการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการและความเห็นเก่ียวกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการในภาพรวมของสวนงาน ตามแบบ ส.2  ตออธิการบดี

เพ่ือรายงานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

  ขอ 16  ขาราชการผูใดไดรับคะแนนประเมินอยูในระดบัตองปรับปรุง (ตํ่ากวารอยละ 60) ให

ผูบังคับบัญชาชั้นตน ใหโอกาสในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยทําคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง  และใหผูบังคับบัญชา

ช้ันตนแจงใหผูรับการประเมินรับทราบเก่ียวกับผลการประเมิน พรอมทั้งกําหนดใหผูนั้นเขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดย

การลงลายมอืชื่อรับทราบและจัดทําคํามั่นในการพัฒนาปรบัปรุงตนเอง ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน  (แบบ ส.1)  

และปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเร่ืองแนวปฏิบัติการจัดทําคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณี

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามีผลการปฏิบัติราชการในระดับตองปรับปรุง (ต่ํากวารอยละ 60)       

  กรณีผูถูกประเมินเห็นวาผลการประเมินการปฏิบัติราชการมีความไมเปนธรรมอาจทําคัดคาน 

ย่ืนตอผูบังคับบัญชาชั้นตนรวมไวกับผลการประเมินเพ่ือเปนหลักฐานได 

  ขอ 17 ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือใหเปนไปแนวทางปฏิบัติตามประกาศนี้ ในแตละ

รอบการประเมินดําเนินการตามขั้นตอนและชวงเวลาดังน้ี 

ชวงเวลา ขั้นตอนการดําเนินการ รอบที่ 1 /
วันที่ 

รอบที่ 2/วันท่ี 

1.ตนรอบการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1 หัวหนาสวนงานหรือสวนงานที่เทียบเทาหรือหัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนา
หนวยงานตนสังกัด ประกาศหลักเกณฑ วิธีการประเมิน การกําหนดผูใหขอมูล 
รวมท้ังแจงคําสั่งแตงต้ังกรรมการประเมิน ฯ ใหผูรับการประเมินทราบ 
1.2 ผูบังคับบัญชาชั้นตนและผูรับการประเมินทําขอตกลงรวมกัน 
- ขอตกลงการประเมินผลสัมฤทธ์ิงาน ใหผูรับการประเมินจัดทําขอตกลงภาระงาน
โดยกําหนดกิจกรรม ตัวชี้วัดหรือหลักฐานบงช้ีความสาํเร็จของงาน  
คาเปาหมายและน้ําหนักในการประเมินแตละกิจกรรมหรือโครงการ โดยเสนอ
ขอตกลงภาระงานใหผูบังคับบัญชาชั้นตนและพิจารณาทําความตกลงรวมกัน 
- ขอตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการใหผูบังคับบัญชาชั้นตน
กําหนดคาคาดหวังสําหรับตําแหนง (ระบุระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง) ใหผูรับการ
ประเมินและพิจารณาทําความตกลงรวมกัน 
 
 

ภายในวันที่ 
15 สงิหาคม 
 
 16-31 
สิงหาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายในวันที่ 
15 กุมภาพันธ 
 
  16-28/29 
กุมภาพันธ 
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ชวงเวลา                        ข้ันตอนการดําเนินการ รอบที่ 1/วันที่ รอบที่ 2/วันที่ 

2.ระหวางรอบ
การประเมิน 

2.1 ผูบังคับบัญชาชั้นตนใหคําปรึกษา แนะนําและสอนงานแกผูรบัประเมิน 
2.2 หากมีกิจกรรม โครงการหรืองานที่มีความสําคัญหรือเรงดวน ผูประเมินและ
ผูรับประเมินสามารถปรับปรุงขอตกลงใหมไดแตตองเพ่ือประโยชนตอทางราชการ 
2.3 ผูบังคับบัญชาช้ันตนติดตามผลการปฏิบัติงานของผูรับประเมินเปนระยะและ
พัฒนาผูรับการประเมินใหมีพฤติกรรมการปฏิบัติราชการที่เหมาะสมเพ่ือสามารถ
ปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายที่วางไว 

1 สิงหาคม - 
31 มกราคม  
 ปปจจุบัน 
 

1 กุมภาพันธ – 
31 กรกฎาคม 
ปปจจุบัน 
 

3.ครบรอบการ
ประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 ผูรับการประเมินรายงานผลการปฏิบัติงานตามขอตกลงตามแบบ ป.1 หรือ 
ป.2 สงใหผูบังคับบัญชาชั้นตนดําเนินการตอไป 
3.2 กรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ระดับที่ 1) ดําเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินตามขอตกลง หรือประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองสําหรับขาราชการที่คะแนนอยูใน
ระดับปรับปรงุ (ตํ่ากวารอยละ 60)  
3.3 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการสรุปผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคลลงในแบบ ส.1 
3.4 ผูบังคับบัญชาชั้นตน แจงใหผูรับการประเมินลงลายมือช่ือรับทราบในแบบ ป.
1 หรือป.2 และ แบบส.1 เพ่ือรับทราบผลการประเมิน กรณีผูรับการประเมินได
คะแนนอยูในระดับปรับปรุง (ต่ํากวารอยละ 60) ใหลงลายมือชื่อในแบบ ส.1 และ
จัดทําคําม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง เสนอหัวหนาสาขาวิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทา เพ่ือนําเสนอหัวหนาสวนงานหรือสวนงานที่เทียบเทา พิจารณานําเขา
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานระดับสวนงาน (ระดับที่ 2) 
เพ่ือพิจารณา 
          กรณีผูรับการประเมินไมยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน
หรือไมจัดทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองใหพยานบุคคลซึ่งปฏิบัติงานใน
หนวยงานเดียวกันลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานวาไดมีการแจงผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานแลวตั้งแตวันที่พยานลงลายมือชื่อ 
3.5 คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสวนงานหรือ
สวนงานที่เทียบเทา (ระดับที่ 2) ทําหนาที่ดังน้ี 
          (1) พิจารณาขอมลู ผลการประเมิน และความเห็นเก่ียวกับผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการรายบุคคลที่ระบุไวในแบบ ส.1 และรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการใหหัวหนาสวนงานหรอืสวนงานท่ีเทียบเทา 
          (2) สรุปผลคะแนนพรอมทั้งประมวลความเห็นเก่ียวกับมาตรฐาน ความ
เปนธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการภาพรวมของสวนงานหรือสวนงานที่
เทียบเทา ในแบบ ส.2 สงใหมหาวิทยาลัยเพ่ือนําเสนออธิการบดีรายงานตอ 
ก.บ.ม. 
หมายเหตุ 
           หากผูรับการประเมินมีขอสงสัยหรือตองการคําช้ีแจง ผูบังคับบัญชา
ชั้นตนหรือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตองใหเขาพบและช้ีแจงให
ผูรับการประเมินทราบขอสงสัยน้ันไดทันที 

1-15 สิงหาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภายในเดือน 
กันยายน 
 

1-15 กุมภาพันธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภายในเดือน 
มีนาคม 

 

  ขอ 18 เมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการระดับสวนงาน  พิจารณาเห็นชอบคะแนน

ประเมินการปฎิบัติราชการแลว ใหสวนงานหรอืหนวยงานตนสังกัด  ประกาศเฉพาะรายชื่อขาราชการที่ไดรับผลคะแนนการ

ประเมินอยูในระดับดีเดนและดีมาก ในที่เปดเผยใหทราบโดยทั่วกันกอนนําเสนอใหอธิการบดีพิจารณาเลื่อนเงินเดอืน 
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  ขอ 19 การจัดเก็บผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ใหหนวยงานตนสังกัดเก็บสําเนาแบบสรุปการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แบบ ส.1 ไวอยางนอยสองรอบการประเมิน สําหรับตนฉบับ แบบ ป.1 ป.2 และแบบ ส.1 ให

ผูรับการประเมินเก็บไวเพ่ือเปนเอกสารอางอิง 

  ขอ 20 แบบขอตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ แบบ ป.1 แบบ ป.2 และแบบสรุปการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แบบ ส.1 แบบ ส.2 และรายละเอียดเก่ียวกับพฤติกรรมการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามที่

กําหนดไวทายประกาศน้ี 

  ขอ 21 ในกรณีที่มีปญหาขอสงสัยเก่ียวกับการปฏิบัตติามประกาศน้ีใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยและ

ใหถือเปนที่สุด 

 

                        ประกาศ ณ วันที่ 

 

(ลงช่ือ)                       ชูศักดิ์      ลิ่มสกุล 

                                (รองศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์   ล่ิมสกุล) 

                                        อธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




