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หนว่ยงานท่ีใช้ระบบ TOR Online เป็นครัง้แรก ผู้ดแูลระบบจะต้องจดัการข้อมลู "สงักดัตามการปฏิบตังิานจริง" ก่อน โดยเข้าไปท่ี ระบบ MIS-DSS เลือก เมนสูงักดัตามการปฏิบตังิานจริง 

โดย  

 เพิ่มช่ือภาควิชา/หนว่ยงาน ได้ท่ี : จดัโครงสร้างหนว่ยงานตามการปฏิบตังิานจริง 

 เพิ่มช่ือบคุลากรในภาควิชา/หนว่ยงาน ได้ท่ี : ก าหนดบคุลากรตามสงักดัการปฏิบตังิานจริง 

 เพิ่มช่ือผู้ มีอ านาจอนมุตัใิบประเมิน/หวัหน้า ได้ท่ี : ก าหนดต าแหนง่ผู้บริหาร และเลือกบคุลากรด ารงต าแหนง่ 

มีลิงค์ (คูมื่อสงักดัตามการปฏิบตังิานจริง) อยูท่ี่ข่าวประกาศหน้าแรก   

หากบุคลากรยังไม่มีช่ือในสังกัดปฏิบัตงิานจริง เม่ือเข้าระบบจะมีข้อความแจ้งเตือน “ไม่พบข้อมูลของท่านในสังกัดตามการปฏิบัติงานจริง กรุณาตดิต่อการเจ้าหน้าที่
คณะ/หน่วยงานของท่าน”  ให้ผู้ดูแลระบบด าเนินการตามข้อ 1.a 

        สิง่ทีผู่ด้แูลระบบต้องตรวจสอบ 

รายการที่ตรวจสอบ เมนูที่เข้าใช้งาน 
ระบบ TOR Online  
1.  จดับคุลากรทกุทา่นเข้าสงักดัภาค/หนว่ยงานท่ีถกูต้องในสงักดัตามการปฏิบตัิงานจริง(ที่ MIS-DSS) 
(ควรตรวจสอบทกุทา่น เนื่องจากอาจมกีารเปลีย่นแปลงหนว่ยงานในภายหลงั) 

1.a  ระบบ MIS-DSS >> เมนสูงักดัตามการปฏิบตัิงานจริง >> ก าหนดบคุลากรตามสงักดัการ
ปฏิบตัิงานจริง 

2.  เพิ่มช่ือหัวหน้าทีเ่ป็นผู้มีอ านาจอนมุตัิใบประเมิน ส าหรับการเห็นชอบ/ไมเ่ห็นชอบกบัแผนและผล 
และตรวจสอบต าแหน่งผู้บริหารให้เป็นข้อมลูปัจจบุนัด้วย (ที่ MIS-DSS) 

2.a  ระบบ MIS-DSS >> เมนสูงักดัตามการปฏิบตัิงานจริง >> ก าหนดต าแหนง่ผู้บริหาร และเลอืก
บคุลากรด ารงต าแหนง่ 

ระบบ Competency Online 
3.  ก าหนดวนัท่ีเร่ิมต้น, วนัท่ีสิน้สดุ ของกิจกรรมประเมินภายในหนว่ยงาน ประเมินสมรรถนะ >> ข้อมลูกิจกรรมประเมินสว่นคณะ 
4.  แตง่ตัง้กรรมการ Competency หากมกีารแก้ไขกรรมการในรอบใหม ่ควรแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน
หวัหน้าสร้างใบประเมิน และ ควรลบช่ือกรรมการท่ีลาออกแล้วออกจากระบบ (แสดงเป็นรหสัสแีดง) 

ข้อมลูหลกั >> ข้อมลูผู้บงัคบับญัชา/กรรมการ 

5.  สร้างกลุม่กรรมการ Competency ข้อมลูหลกั >> ข้อมลูกลุม่กรรมการประเมิน 

ก่อนเริ่มใช้งานระบบ TOR Online & Competency Online 

https://dss.psu.ac.th/dss_person/manual_admin/WorkingUnit-manual.pdf
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ส่งหัวหน้า 

 

 

 

     ใบประเมินถกูสง่กลบั 

 

         

 

 

   

 

 

 

 

 

แนะน า :: เม่ือหวัหน้าตรวจสอบใบประเมิน TOR แล้ว ควรก าหนดคา่คาดหวงัในใบประเมิน Competency ตอ่จากนัน้ 

  เพ่ือแจ้งผลการพิจารณาไปยงัผู้บงัคบับญัชาในชว่งเวลาใกล้เคียงกนัทัง้ 2 ระบบ 

 

 

 

 

 

 

TOR Online 

1. จดัท าใบประเมิน สถานะใบประเมินเป็น [ สถานะ 01] 

2. สง่ใบประเมินให้หวัหน้าเพ่ือเห็นชอบกบัแผน [สถานะ 02] 

กรณีหวัหน้าไมเ่ห็นชอบกบัแผนท่ีเสนอ [สถานะ 03] ให้แก้ไขและสง่อีกครัง้ 

TOR Online 

 เห็นชอบกบัแผนท่ีเสนอ สถานะใบประเมินเปล่ียนเป็น  

[สถานะ 05] 

 

 ไมเ่ห็นชอบกบัแผนท่ีเสนอ [สถานะ 03] ใบประเมินถกู

สง่กลบัผู้ รับการประเมิน 

จัดท าแผน 

จบรอบการจดัท าแผน ให้การเจา้หนา้ทีข่องหนว่ยงาน ตรวจสอบข้อมูลในระบบ .... ดงันี้ 

Competency Online 

1. ยอมรับแผนประเมิน สถานะ “ผู้ รับการประเมินยอมรับ” 

 

Competency Online 

  

1. โอนใบประเมินมาจากรอบก่อน หรือ สร้างใบประเมินใหม่ 

สถานะ “หวัหน้าก าหนดคา่คาดหวงั” 

2. ประกาศคา่คาดหวงั สถานะ “รอยอมรับจากผู้ รับการประเมิน” 
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   สิง่ที่ผูด้แูลระบบตอ้งตรวจสอบ  

 

 

 

 

 

รายการที่ตรวจสอบ เมนูที่เข้าใช้งาน 
6.  สถานะของใบประเมิน TOR หากหวัหน้าเห็นชอบกบัแผนแล้ว ควรเป็น [สถานะ 05] 
6.1 กรณีเป็น [สถานะ 01] แจ้งผู้ รับการประเมินให้จดัท าแผนให้แล้วเสร็จและสง่หวัหน้า 
6.2 กรณีเป็น [สถานะ 02] แจ้งหวัหน้าให้พิจารณาเห็นชอบ/ไมเ่หน็ชอบกบัแผน 
6.3 กรณีเป็น [สถานะ 03]  แจ้งผู้ รับประเมินให้แก้ไขแผนและสง่หวัหน้าอีกครัง้ 

6.a  รายงานส าหรับผู้ดแูลระบบ >> ข้อ 2 ข้อมลูสถานะใบประเมนิ กรองตามปี รอบ เรียงตามรายช่ือ 
6.b  ตรวจสอบวา่ใครยงัไมท่ าใบประเมินที่ >> รายงานข้อ 1 สรุปรายช่ือผู้ที่ไมไ่ด้ท าใบประเมิน 

7.  สถานะของใบประเมินในระบบ Competency Online ควรเป็นสถานะ “ผู้รับการประเมินยอมรับ” 
7.1 กรณีเป็นสถานะ “หัวหน้าก าหนดค่าคาดหวงั” แจ้งหวัหน้าให้ประกาศคา่คาดหวงั 
7.2 กรณีเป็นสถานะ “รอยอมรับจากผู้รับการประเมิน” แจ้งผู้ รับการประเมินให้ยอมรับคา่คาดหวงั 

7.a  จดัการข้อมลูใบประเมินคณะ >> เลอืกดขู้อมลูตามสถานะใบประเมิน 

8.  การแตง่ตัง้กรรมการ TOR ถกูต้อง/ครบถ้วนแล้วหรือไม?่ หากมกีารแก้ไขต้องแก้ไขในระบบ 
Competency Online  

8.a  ข้อมลูหลกั >> ข้อมลูผู้บงัคบับญัชา/กรรมการ โดยเพิม่ช่ือกรรมการท่ีต้องการ และ คลกิที่ช่อง 
กรรมการ(TOR) 
8.b  เข้าเมน ูข้อมลูกลุม่กรรมการประเมิน เพื่อเซตกรรมการ TORที่สร้างไว้ในกลุม่อีกครัง้ โดยการคลกิที่
ช่อง กรรมการ(TOR) 
8.c กรณีที่สร้างใบประเมินไว้แล้ว ต้องเข้าไปแก้ไขกรรมการในใบประเมินอีกครัง้ โดยเข้าเมน ูจดัการ
ข้อมลูใบประเมินคณะ >> ปุ่ มแก้ไขกรรมการ >> คลกิที่ช่อง กรรมการ(TOR) 



4 
 

 

 

ส่งหัวหน้า 

 

       ใบประเมินถกูสง่กลบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผล 

จบรอบการรายงานผล ให้การเจา้หนา้ทีข่องหนว่ยงาน ตรวจสอบข้อมูลในระบบ .... ดังนี ้

TOR Online 

1. รายงานผลการปฏิบตังิาน และ เลือกกรรมการ [สถานะ 05] 

2. สง่ใบประเมินให้หวัหน้าเพื่อเห็นชอบกบัผล [สถานะ 06] 

กรณีหวัหน้าไมเ่ห็นชอบกบัผลท่ีเสนอ [สถานะ 07] ให้แก้ไขและ

สง่อีกครัง้ 

TOR Online 

 เห็นชอบกบัผลท่ีเสนอ  [สถานะ 08] 

 

 ไมเ่ห็นชอบกบัผลท่ีเสนอ [สถานะ 07] ใบ

ประเมินถกูสง่กลบัผู้ รับการประเมิน 
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     สิ่งทีผู่ด้แูลระบบต้องตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการท่ีตรวจสอบ เมนูท่ีเข้าใช้งาน 
9.  สถานะของใบประเมิน TOR หากหวัหน้าเห็นชอบกบัผลแล้ว ควรเป็น [สถานะ 08] 
9.1 กรณีเป็น [สถานะ 05] แจ้งผู้ รับการประเมินให้จดัท าผลให้แล้วเสร็จและสง่หวัหน้า 
9.2 กรณีเป็น [สถานะ 06] แจ้งหวัหน้าให้พิจารณาเห็นชอบ/ไมเ่หน็ชอบกบัผล 
9.3 กรณีเป็น [สถานะ 07]  แจ้งผู้ รับประเมินให้แก้ไขผลและสง่หวัหน้าอีกครัง้ 

9.a  รายงานส าหรับผู้ดแูลระบบ >> ข้อ 2 ข้อมลูสถานะใบประเมนิ กรองตามปี รอบ เรียงตามรายช่ือ 
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                 สิง่ที่ผูด้แูลระบบตอ้งตรวจสอบ    

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการที่ตรวจสอบ เมนูที่เข้าใช้งาน 
10  สถานะของใบประเมินในระบบ Competency Online ควรเป็นสถานะ “ประเมินเรียบร้อยแล้ว” 
10.1  กรณีเป็นสถานะ “กรรมการก าลังประเมิน” แสดงวา่ยงัอยูใ่นระหวา่งกรรมการ และ ประธานให้คะแนน  
10.2  หากต้องการตรวจสอบรายช่ือกรรมการท่ียงัไมไ่ด้ให้คะแนน 

10.a  จดัการข้อมลูใบประเมินคณะ >> เลอืกดขู้อมลูตามสถานะใบประเมิน 
 
10.b  ประเมินสมรรถนะ >> รายช่ือกรรมการท่ียงัไมย่ืนยนัผลการประเมิน 

ประเมนิผล 

จบการประเมินผล ให้การเจา้หนา้ทีข่องหนว่ยงาน ตรวจสอบข้อมูลในระบบ .... ดงันี ้

Competency Online 

ระหวา่งให้คะแนน (เพือ่ใหมี้คะแนน Competency ในระบบ TOR 

Online) สถานะ “กรรมการก าลงัประเมิน” 

Competency Online 

สรุปคะแนน (เพือ่ใหมี้คะแนน Competency ในระบบ TOR 

Online) สถานะ “ประเมินเรียบร้อยแล้ว” 

TOR Online 

แตล่ะทา่นให้คะแนนผา่นระบบ หรือ มาประชมุร่วมกนั สถานะ

ใบประเมินเป็น [สถานะ 08] 

TOR Online 

1.  สรุปคะแนน TOR ระหว่างสรุปคะแนนสถานะใบประเมินเป็น [สถานะ 08] 

2.  ยืนยนัผลการประเมิน สถานะใบประเมินเป็น [สถานะ 09] 
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  สิง่ทีผู่ด้แูลระบบตอ้งตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการที่ตรวจสอบ เมนูที่เข้าใช้งาน 
11.  สถานะของใบประเมิน TOR หากประธานยืนยนัผลการประเมินแล้ว ควรเป็น [สถานะ 09] 
11.1 กรณีเป็น [สถานะ 08] แสดงวา่ยงัอยูใ่นระหวา่งกรรมการ และ ประธานให้คะแนน  
หากต้องการตรวจสอบกรรมการท่ียงัไมไ่ด้ให้คะแนน ประธานเป็นผู้ตรวจสอบได้ในหน้าสรุปคะแนน 

11.a  รายงานส าหรับผู้ดแูลระบบ >> ข้อ 2 ข้อมลูสถานะใบประเมิน กรองตามปี รอบ เรียงตามรายช่ือ 
 
11.b  ประธานเข้าเมน ู“ประธานฯสรุปคะแนน และผลการประเมนิขัน้สดุท้าย” หน้า สรุปผลการ
พิจารณาการปฏิบัตงิาน 

12. หากมีบคุลากรลาออก ให้ปิดใบประเมินใบนัน้ 12.a  ปรับสถานะแบบประเมินผลการปฏิบตัิราชการ >> ปรับเป็น [สถานะ 12 ยกเลกิใบประเมิน] 
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ประกาศผลการประเมนิ 

Competency Online 

1.   ท าการประกาศผล Competency สถานะเปล่ียนเป็น “ประกาศผลการประเมิน” >>> เข้าเมน ูประเมินสมรรถนะ >> จดัการข้อมลูใบประเมินคณะ >> 

ปุ่ ม “ประกาศผล” 

2.  (ส ำหรับหน่วยงำนทีไ่ม่ใช้ระบบ TOR Online) ปอ้นคะแนน TOR ในระบบ Competency Online >>> เข้าเมน ูประเมินสมรรถนะ >> จดัการข้อมลูใบ

ประเมินคณะ >> ปุ่ ม “ปอ้นคะแนน” 

3. (ส ำหรับหน่วยงำนทีไ่ม่ใช้ระบบ TOR Online) พิมพ์รายงานสรุปคะแนน TOR และ Competency >>> เข้าเมน ูประเมินสมรรถนะ >> จดัการข้อมลูใบ

ประเมินคณะ >> ปุ่ ม “พิมพ์รายงานสรุป” 

4.  (หำกตอ้งกำรพิมพ์รำยละเอียดของตอนที่ 4 แบบข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบติัรำชกำร) >>> เข้าเมน ูประเมินสมรรถนะ >> จดัการข้อมลู

ใบประเมินคณะ >> ปุ่ ม “จดัการข้อมลูพิมพ์ผลประเมิน” 
 
TOR Online 

5.   ท าการประกาศผล TOR ใบประเมินเปล่ียนจาก [สถานะ 09] เป็น [สถานะ 10] >>>>>>> เข้าเมน ู“ปรับสถานะแบบประเมินผลการปฏิบตัริาชการ” 

6.  พิมพ์เอกสารแบบประเมินตา่งๆ >>>>>>>> เข้าเมน ูรายงานส าหรับผู้ดแูลระบบ 
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Competency Online

1. รับทราบผลประเมิน  >>>>>>> กิจกรรม “รับทราบผลประเมินรายบคุคล” 

 
TOR Online 

2. ท าการตรวจสอบผลประเมิน สถานะใบประเมินเป็น [สถานะ 10] >>>>>>> เข้าเมน ู“ตรวจสอบ/รับทราบผล แบบประเมินผลการปฏิบตัิราชการ” 

3. กดปุ่ มรับทราบผลประเมิน ใบประเมินเปล่ียนเป็น [สถานะ 11.1] 

กรณีไมย่ินยอมรับผลประเมิน ใบประเมินเปล่ียนเป็น [สถานะ 11.2] 

รบัทราบผลการประเมนิ 


