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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    

เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มีความโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ และสามารถเป็นกลไกในการพัฒนา      
ระบบการบริหารผลงานของข้าราชการ เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ    
ระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยและการด าเนินงานในการบริหารงานบุคคลขององค์กรบริหารของ   
หน่วยงานในระดับสาขาวิชาและส านัก  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการ       
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๑๕ (๒) และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๒๑   และประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ สภามหาวิทยาลยัจึงออกข้อบังคับว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราชดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช      
พ.ศ. ๒๕๕๔” 
 
  ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็นต้นไป 
 
  ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
  “ข้าราชการ” หมายความว่า   ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
  “การประเมินผลการปฏิบัติราชการ” หมายความว่า การประเมินค่าของผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการโดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายซึ่งต้องมีการก าหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐาน   
บ่งชี้ความส าเร็จของงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน และพิจารณาพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการ 
ของข้าราชการตามสมรรถนะที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
  “ผู้ประเมิน” หมายความว่า  อธิการบดี รองอธิการบดี ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา 
ผู้อ านวยการส านักหรือสถาบัน ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า หรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งลงนามค ารับรองปฏิบัติ
ราชการกับอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล แล้วแต่กรณี 
  “ผู้รับการประเมิน” หมายความว่า ข้าราชการซึ่งรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  



 

. 
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“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ     

ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
  ข้อ ๔  ให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ได้ด าเนินการไปตามข้อบังคับนี้   
ไปใช้ประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ  เช่น การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การพัฒนาและเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ การต่อเวลาราชการ การให้ออกจากราชการ การให้รางวัลประจ าปี รางวัล   จูงใจ  
และค่าตอบแทนต่าง ๆ 
 
  ข้อ ๕ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ด าเนินการประเมินปีละสองรอบ รอบละหกเดือน 
โดยรอบที่หนึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม และรอบที่สองเป็น
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่  ๑ เมษายน  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน   

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องก าหนดช่วงเวลารอบของการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 
กับลักษณะงาน   ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดช่วงเวลาตามรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เหมาะสมกับลักษณะงานก็ได้ 
 
  ข้อ ๖ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ 
ได้แก่  ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  โดยผลสัมฤทธิ์ของงาน จะต้องมีสัดส่วนคะแนน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ ทั้งนี้ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยประกาศก าหนดสัดส่วนคะแนน 
ในแต่ละองค์ประกอบให้ข้าราชการทราบ  

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมี 
ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระหว่างรอบการประเมินให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละห้าสิบ 

ในหน่วยงานระดับสาขาวิชาให้ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชามีหน้าที่ในฐานะผู้ประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการและคณะกรรมการประจ าสาขาวิชามีหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับหน่วยงาน 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้หมายความรวมถึงคุณภาพของงานด้วย 
ในกรณีที่อธิการบดีเห็นว่าในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตามวรรคหนึ่ง อาจ 

ก าหนดองค์ประกอบอื่นๆ เพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมของงานและสภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการใน
ต าแหน่งต่างๆ หรืออาจก าหนดเพ่ิมเติมในสัดส่วนของการจัดสรรงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือนเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยประกาศก าหนดเพ่ิมเติมได้    
  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับหน่วยงานเพ่ิมเติมจากข้อบังคับนี้ก็ได้  
 
   
  



 

. 
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ข้อ ๗ ในแต่ละรอบการประเมิน ให้น าผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาจัดกลุ่มตามผลคะแนน 

โดยอย่างน้อยให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็นห้าระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง  
ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยประกาศก าหนดช่วงคะแนนการประเมินของ 

แต่ละระดับ โดยคะแนนต่ าสุดของการก าหนดช่วงคะแนนในกลุ่มคะแนนผลการประเมินระดับพอใช้ ต้องไม่ต่ ากว่า
ร้อยละหกสิบ 
 

ข้อ ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และให้เป็นไปตามแบบ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 
 
  ข้อ ๙ ให้กองการเจ้าหน้าที่จัดระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความส าเร็จของ
งาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมิน เพ่ือใช้ประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ผู้ประเมินเก็บส าเนาไว้ที่หน่วยงานที่ผู้รับการ
ประเมินสังกัดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองรอบการประเมิน และส่งต้นฉบับให้กองการเจ้าหน้าที่เพ่ือจัดเก็บต้นฉบับ
ไว้ในแฟ้มประวัติข้าราชการหรือจัดเก็บไว้ในรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสมต่อไป 
  
  ข้อ ๑๐ เพ่ือให้มีกลไกสนับสนุนความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ในการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี้ 

(๑) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็น ประธานกรรมการ 
(๒) ผู้แทนประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา  จ านวนสามคน เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้แทนผู้อ านวยการส านักหรือสถาบัน  จ านวนสามคนเป็นกรรมการ 
(๔) ผู้แทนผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าในส านักงานอธิการบดี  จ านวนสองคน 

เป็นกรรมการ 
ให้ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ และอาจแต่งตั้งบุคลากรในกองการเจ้าหน้าที่ 

คนหนึ่งให้ท าหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ การได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตาม(๒) 
(๓) และ(๔) ให้เป็นไปตามประกาศท่ีอธิการบดีก าหนด 
 
  ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๑๐ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอนโยบาย ทิศทาง กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนของ 
ข้าราชการ 

(๒) เสนอเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือน 
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
(๔)  เสนอแนะในการแก้ปัญหาเชิงนโยบายเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการ 

เลื่อนเงินเดือน 
  



 

. 
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 ข้อ ๑๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการให้ด าเนินการตามวิธีการและข้ันตอน
ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ก่อนเริ่มประเมิน ให้จัดให้มีการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการใน 
ระดับหน่วยงานตามข้อ ๖ ให้ข้าราชการในหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยทราบโดยทั่วกัน 

          (๒) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินพิจารณาก าหนดข้อตกลงร่วมกัน
เกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัด และหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของ 
งานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน ตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ในระดับหน่วยงานตามข้อ ๖ แล้วจัดท าเป็นข้อตกลงหรือค ารับรองการปฏิบัติราชการที่มีการก าหนดค่าเป้าหมายเป็น
สองรอบ รอบละหกเดือน โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันเริ่มรอบการประเมินใหม่ 
  (๓) ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินลงนามในข้อตกลงหรือค ารับรองการปฏิบัติราชการในแต่ละ
รอบการประเมิน  แล้วให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินตามระยะเวลาและวิธีการที่ก าหนดใน
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับหน่วยงานที่ได้ประกาศไว้ตาม (๑) และตาม
ข้อตกลงหรือค ารับรองการปฏิบัติราชการที่ได้ท าไว้กับผู้รับการประเมิน 
  (๔) ให้ผู้ประเมินให้ค าปรึกษาแนะน าผู้รับการประเมินในระหว่างรอบการประเมิน เพ่ือการปรับปรุง
แก้ไข พัฒนาเพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการที่ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน 
และเม่ือสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินควรร่วมกันท าการวิเคราะห์ผลส าเร็จของงาน และ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการเพ่ือหาความจ าเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคลด้วย 
  (๕) ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการ
ประเมินทราบผลการประเมินเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน 
  กรณทีี่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ ให้ด าเนินการหาพยานบุคคลลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินแล้ว หากไม่สามารถหาพยานได้ให้ปิดประกาศให้ผู้รับการประเมินมารับการ
แจ้งผลการประเมินในที่เปิดเผยในหน่วยงานนั้น เมื่อครบก าหนดเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่ปิดประกาศดังกล่าวแล้ว  
ให้ถือว่าผู้ประเมินได้แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบแล้ว 
  (๖) ให้หน่วยงานประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบ
การประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
  (๗) ให้ผู้ประเมินจัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในหน่วยงานของตนเพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการนั้น ก่อนน าเสนอต่อ
อธิการบดี 
  



 

. 
 

 
-๕- 

 
  ข้อ ๑๓ เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินแรกของการใช้ข้อบังคับนี้ 
เป็นไปโดยเรียบร้อย  อธิการบดีอาจด าเนินการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตาม
องค์ประกอบของการประเมิน หลักเกณฑ์ และวิธีการการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มีอยู่ในวันประกาศใช้
ข้อบังคับนี้ก็ได้ แต่ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยประกาศก าหนดคะแนนรวมเป็นร้อยละ      
ตามระดับผลการประเมินตามความในข้อ ๗ 

ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการในระดับหน่วยงานตามข้อ ๖ ให้แล้วเสร็จและประกาศให้ข้าราชการทราบก่อนมีการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการในรอบการประเมินที่สองของการใช้ข้อบังคับนี้ 
 
  ข้อ ๑๔  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้  

 
  

                ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕๔             
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