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คาํนํา 

 
 ในการบริหารทรัพยากรบุคคลตามมาตรา �� แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการ
พลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. (�)*  แกไ้ขเพิ,มเติมโดย มาตรา 10 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบ
ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (ฉบบัที, ()  พ.ศ. (��3 ไดว้างหลกัการปฏิบติัราชการวา่ 
ตอ้งเป็นไปเพื,อผลสัมฤทธิ; ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพและความคุม้ค่า โดยมาตรา *? 
กาํหนดให้ผูบ้งัคบับญัชามีหน้าที,ประเมินผลการปฏิบติัราชการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื,อใช้
ประกอบการพิจารณาแต่งตัCงและเลื,อนเงินเดือน รวมถึงการพฒันาและเพิ,มพูนประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติัราชการ ซึ, งในการประเมินผลการปฏิบติัราชการมีวิธีการในการประเมินหลายวิธีที,สามารถ
เลือกใชไ้ดต้ามความเหมาะสม นัCน 
 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ไดมี้การพฒันาระบบการประเมินผลการปฏิบติัราชการ
ของสถาบนั โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. (��� สถาบนัไดร้ะดมสมองบุคลากรของสถาบนัทัCงสาย-
วิชาการและสายสนบัสนุนในการถ่ายโอนเป้าประสงค ์ ตวัชีC วดั และค่าเป้าหมายในการดาํเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ และภาระหน้าที,ความรับผิดชอบ และได้มีการจดัทาํคาํรับรองการปฏิบติั
ราชการประจาํปีระหว่างหัวหน้าหน่วยงานในสังกดักบัอธิการบดี และการจดัทาํขอ้ตกลงผลการ
ปฏิบติังานระหวา่งหวัหนา้หน่วยงานกบัหวัหนา้กลุ่มงาน และระดบัผูป้ฏิบติัในสังกดั  
 ดงันัCน กองบริหารทรัพยากรบุคคลจึงได้จดัทาํคู่มือการปฏิบติังาน การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ขึCน มีจุดมุ่งหมายเพื,อช่วยใหบุ้คลากรของสถาบนัและ
หน่วยงานมีความเขา้ใจระบบประเมินผลการปฏิบติังานของสถาบนั โดยเนืCอหาในคู่มือเล่มนีC ส่วน
ใหญ่ไดอ้า้งอิงมาจากคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : ภาพรวมระบบบริหารผลงานและ

ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของสํานักงาน ก.พ. "##" โดยเริ,มตัCงแต่ความเป็นมาของการ
ประเมินผลการปฏิบติัราชการ การบริหารจดัการงานการประเมินผลการปฏิบติังาน หลกัเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบัติงานและเงื,อนไข กระบวนการและขัCนตอนการปฏิบัติงาน และปัญหา อุปสรรค  
แนวทาง แก้ไข และการพฒันางาน โดยหวงัเป็นอย่างยิ,งว่าคู่มือดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ในการ
ดาํเนินงานของหน่วยงานในสถาบนั รวมทัCงผูมี้หน้าที,และรับผิดชอบภาระงานเกี,ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบติังานตลอดจนผูส้นใจ สามารถศึกษาขอ้มูลไดโ้ดยง่าย 
 ผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณ คุณสมพร ศิลป์สุวรรณ์  เจา้หนา้ที,บริหารงานทั,วไปเชี,ยวชาญ (รักษา-
ราชการแทนผูอ้าํนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ที,ให้
คาํแนะนาํจนกระทั,งคู่มือเล่มนีC เสร็จสมบูรณ์  จึงขอขอบพระคุณมา ณ  โอกาสนีC   
 
        นางสาวกุลธิดา  เลนุกูล 

       สิงหาคม "### 
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บทที� � 

บทนํา 

 
 เนื�อหาในบทที � ประกอบด้วย � ส่วน ได้แก่ �.� ความเป็นมาของการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน �.( วตัถุประสงค์ของคู่มือการประเมินผลการปฏิบติังาน �.- ประโยชน์ของคู่มือการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน �.0 ขอบเขตของคู่มือการประเมินผลการปฏิบติังาน และ �.� นิยามศพัท์
เฉพาะ 
 
�.� ความเป็นมาของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 มาตรา -� แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. (�07 
แก้ไขเพิมเติมโดยมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
(ฉบบัที () พ.ศ. (��� กาํหนดไวด้งันี�  
 “การเลื�อนขันเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
โดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของตาํแหน่งและผลงานที�ได้ปฏิบัติมา การรักษาวินัยและ
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนความสามารถและความอุตสาหะ
ในการปฏิบัติงานตามข้อบังคับที�สภาสถาบันอุดมศึกษากาํหนดซึ� งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื�อนไขที� ก.พ.อ. กาํหนด 
 การเลื� อนขันเ งินเดือนตามวรรคหนึ� งให้อธิการบดีมีคําสั� ง เ ลื� อนขันเ งินเดือนตาม
ข้อเสนอแนะของผู้บังคับบัญชา เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเสนอแนะไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื�อนไขตามวรรคหนึ�ง อธิการบดีจะสั�งการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื�อนไข
ดังกล่าวได้ 
 การเลื�อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ�งดาํรงตาํแหน่งอธิการบดี 
ให้นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้มีอาํนาจสั�งเลื�อน” 
 ประกอบกบัการประเมินผลการปฏิบติังานตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบติั
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ทีกาํหนดใหม่ในประกาศ ก.พ.อ. เรื อง 
หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
พ.ศ. (��- ประกาศ ณ วนัที (( ธนัวาคม พ.ศ. (��- ซึ งให้เริมใชต้ั�งแต่ครึ งปีแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. (��0 (1 ตุลาคม (��---� มีนาคม (��0) และจะนาํผลทีไดไ้ปใชป้ระกอบการพิจารณาเลือน
เงินเดือนแบบใหม่ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการเลือนเงินเดือน



ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. (��0 ประกาศ ณ วนัที -C ธันวาคม พ.ศ. (��0 โดย
ขา้ราชการแต่ละคนจะได้เลือนเงินเดือนเป็นค่าร้อยละในอตัราไม่เกินร้อยละ D ของฐานในการ
คาํนวณ และตอ้งเป็นไปตามผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ที ก.พ.อ. กาํหนด คือ ให้ประเมินอยา่งน้อย 2 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธิH ของงาน และ
พฤติกรรมการปฏิบติัราชการหรือสมรรถนะ โดยผลสัมฤทธิH ของงานจะตอ้งมีสัดส่วนคะแนนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 7C ทั�งนี� ส่วนราชการอาจกาํหนดองคป์ระกอบการประเมินอืนๆ เพิมเติม ตามความ
เหมาะสมกบัลกัษณะงานและสภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการในตาํแหน่งต่างๆ ได ้การจดักลุ่ม
ตามผลคะแนนให้จดัเป็นอยา่งนอ้ย � ระดบัคือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช ้ตอ้งปรับปรุง โดยช่วงคะแนน
แต่ละระดบัให้เป็นดุลยพินิจของส่วนราชการทีจะกาํหนด แต่คะแนนตําสุดของระดบัพอใชต้อ้งไม่
ตํากวา่ร้อยละ DC ขา้ราชการทีมีผลการประเมินตํากวา่ระดบัพอใชห้รือร้อยละ DC จะไม่มีสิทธิH ไดรั้บ
การพิจารณาเลือนเงินเดือน ซึ งเป็นเรืองใหม่ทีแตกต่างจากเดิมทีมีการเลือนเงินเดือนเป็นขั�นตั�งแต่ 
C.� ขั�น � ขั�น �.� ขั�น ( ขั�น และไดก้าํหนดเมด็เงินในแต่ละขั�นไวแ้ลว้ ตามบญัชีอตัราเงินเดือน  
 นอกจากนี�หนงัสือสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที ศธ C�CK(0)/ ว -KM ลงวนัที M 
เมษายน (��( เรื อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูด้าํรงตาํแหน่ง
อาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์ ประกาศ ณ วนัที (K ตุลาคม พ.ศ. 
(���ได้กําหนดไว้ว่า การดําเนินการเพือให้ประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าวเกิดผลในทางปฏิบัติ 
สถาบนัอุดมศึกษาอาจนาํเรืองมาตรฐานภาระงานวิชาการฯ ไปใช้ประกอบการพิจารณาการเลือน
เงินเดือนตามขอ้บงัคบัทีสภาสถาบนัอุดมศึกษากาํหนด 
 ขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
สถาบนั พ.ศ. (��- ขอ้ (M กาํหนดไวว้า่  

“ให้พนักงานสถาบันได้รับการพิจารณาเลื�อนเงินเดือนปีละไม่น้อยกว่าหนึ�งครัง หรือ ตามที� 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกาํหนด 
 การเลื�อนเงินเดือนพนักงานสถาบัน ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดยคํานึงถึง ผลการ
ปฏิบัติงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน การรักษาวินัย คุณธรรม จรรยาบรรณและจริยธรรม 
ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน และขีดสมรรถนะตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที�ใช้บังคับกับข้าราชการโดยอนุโลม” 
 
�.� วตัถุประสงค์ของคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

กกกกกกวตัถุประสงคข์องการจดัทาํคู่มือปฏิบติังาน เรือง การประเมินผลการปฏิบติังานของสถาบนั
มีดงันี�  



 �.(.�กใช้อธิบายรายละเอียดของกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานของสถาบนั
สาํหรับผูป้ฏิบติังาน ผูป้ระเมิน และผูรั้บการประเมิน 
 �.(.(กเป็นพื�นฐานสําหรับผูที้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านการประเมินผลการ
ปฏิบติังานระดบัหน่วยงานใช้ในการทบทวนและตรวจติดตามการประเมินผลการปฏิบติังานของ
หน่วยงาน เพือใหเ้ป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพภายใน 
 �.(.-กเพือให้บุคลากรหรือเจา้หน้าทีสามารถทาํงานแทนกนัได้ และเมือมีการโยกยา้ย
ตาํแหน่งงาน หรือสับเปลียนหนา้ทีก็สามารถเริมปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว  
 
�.%กประโยชน์ของคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 �.-.�กเพือให้การปฏิบติังานการประเมินผลการปฏิบติังานในปัจจุบนัเป็นมาตรฐาน
เดียวกนั แต่ละหน่วยงานรู้งานซึงกนัและกนั 
 �.-.(กเพือใหผู้บ้งัคบับญัชาติดตามงานไดทุ้กขั�นตอน และไดง้านทีมีคุณภาพตามกาํหนด
 �.-.-กผูป้ฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรปฏิบติังานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อยา่งไร เมือใดกบัใคร ควรทาํอะไรก่อนและหลงั 
 
�.)กขอบเขตของคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
กกกกกกกการจดัทาํคู่มือแนวปฏิบติังานดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานเพือเลือนเงินเดือนของ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ คลอบคลุมการประเมินค่าของผลการปฏิบติังานและพิจารณา
พฤติกรรมในการปฏิบติังานตามขอ้บงัคบัและประกาศทีสภาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
กาํหนดของขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาสายสนับสนุน และพนักงานสถาบนั     
สายสนบัสนุน ในสังกดัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เท่านั�น ตั�งแต่ขั�นตอนหลกัเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบติังาน กระบวนการและขั�นตอนการปฏิบติังาน ปัญหาอุปสรรค แนว
ทางแกไ้ข และการพฒันาระบบและหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังาน 
 
�.* นิยามศัพท์เฉพาะ 

 �.�.� ก.พ. หมายถึง คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
 �.�.( ก.พ.อ. หมายถึง คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
 �.�.- สกอ. หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 �.�.0 สถาบนั หมายถึง สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 �.�.� สภาสถาบนั หมายถึง สภาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 



 �.�.D คณะ หมายถึง คณะ สํานัก ศูนย์ หรือหน่วยงานทีเรียกชืออย่างอืนทีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ สาํนกั หรือศูนย ์
 �.�.7 สอธ. หมายถึง สาํนกังานอธิการบดี 
 �.�.M บค. หมายถึง กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 �.�.K บุคลากรสายสนบัสนุน หมายถึง ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พนกังาน-
สถาบนั พนกังานคณะ สายสนบัสนุนในสังกดัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ซึ งเป็นผูด้าํรง
ตาํแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ ประกอบดว้ย ตาํแหน่งระดบัปฏิบติัการ ระดบั
ชาํนาญการ ระดบัชาํนาญการพิเศษ ระดบัเชียวชาญ และระดบัเชียวชาญพิเศษ และตาํแหน่งประเภท
ทัวไป ประกอบดว้ย ตาํแหน่งระดบัปฏิบติังาน ระดบัชาํนาญงาน และระดบัชาํนาญงานพิเศษ 
 �.�.�C ขา้ราชการ หมายถึง ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาสังกดัสถาบนับณัฑิต-
พฒันบริหารศาสตร์ 
 �.�.�� พนกังานสถาบนั หมายถึง บุคคลซึงสถาบนัไดบ้รรจุและแต่งตั�งใหป้ฏิบติังานตาม
ขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของพนกังานสถาบนั พ.ศ. 
(��-  
 �.�.�( ผูอ้าํนวยการสํานกังาน/กองหรือเทียบเท่า หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการภายใน
สํานกังานอธิการบดี หรือหน่วยงานทีเรียกชืออย่างอืนทีมีฐานะเทียบเท่าสํานกังาน/กองในสังกดั
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี ผูอ้าํนวยการกอง
งานผูบ้ริหาร ผูอ้าํนวยการกองกลาง ผูอ้าํนวยการกองบริการการศึกษา ผูอ้าํนวยการกองแผนงาน 
ผูอ้าํนวยการกองคลังและพสัดุ ผูอ้าํนวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน และ ผูอ้าํนวยการกอง
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 �.�.�-  เลขานุการคณะ/สํานกัหรือเทียบเท่า หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการภายในคณะ/
สํานัก  หรือหน่วยงานทีเรียกชืออย่างอืนทีมีฐานะเทียบเท่าคณะในสังกัดสถาบนับณัฑิตพฒัน-
บริหารศาสตร์ ประกอบด้วย เลขานุการคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ 
เลขานุการคณะพฒันาการเศรษฐกิจ เลขานุการคณะสถิติประยุกต ์เลขานุการคณะพฒันาสังคมและ
สิงแวดลอ้ม เลขานุการคณะภาษาและการสือสาร เลขานุการคณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์หัวหน้า
สํานกังานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ เลขานุการคณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ และ
เลขานุการวิทยาลัยนานาชาติ เลขานุการสํานักวิจยั เลขานุการสํานักสิริพฒันา เลขานุการสํานัก
เทคโนโลยสีารสนเทศ และเลขานุการสาํนกับรรณสารการพฒันา  
 �.�.�0 หนา้หนา้กลุ่มงาน หมายถึง ผูด้าํรงตาํแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญ
เฉพาะ ระดบัชาํนาญการ หรือระดบัชาํนาญการพิเศษทีปฏิบติัหนา้ทีหวัหนา้กลุ่มงานทีมีลกัษณะงาน



ทีใชว้ิชาชีพและมิไดใ้ช้วิชาชีพของกลุ่มงานภายในสํานกังานอธิการบดี คณะ สถาบนั สํานกั ศูนย ์
ในสังกดัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 �.�.�� ผูป้ฏิบติังาน หมายถึง บุคลากรสายสนบัสนุนซึ งเป็นขา้ราชการ และพนกังานสถาบนั 
ซึ งไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองหรือเทียบเท่า เลขานุการคณะ/สาํนกั หรือหวัหนา้กลุ่มงาน  
 
 



 

  

บทที�  2 
การบริหารจดัการงานการประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

 
เนื� อหาในบทที  � ประกอบด้วย � ส่วน ประกอบด้วย �.� โครงสร้างขององค์กร 

(Organization Chart) �.� โครงสร้างการบริหาร (Administration Chart) �.3 โครงสร้างความสัมพนัธ์
ของงาน �.8 โครงสร้างการปฏิบตัิงาน (Activity Chart) �.> ขอบเขตภาระงานของหน่วยงาน     
�.@ บทบาทหนา้ทีความรับผดิชอบของตาํแหน่ง และ �.� ลกัษณะงานทีปฏิบติั  มีรายละเอียด ดงันี�  

 
 ปัจจุบนัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์มีสถานทีตั�งหลกัอยูที่ถนนเสรีไทยเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร โดยเปิดให้มีการเรียนการสอน �P คณะ � วิทยาลยั คือ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจ คณะพฒันาการเศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต ์คณะพฒันาสังคมและสิงแวดลอ้ม 
คณะภาษาและการสือสาร คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ คณะนิติศาสตร์ คณะการจดัการการ-
ท่องเทียว คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ และวิทยาลยันานาชาติ สําหรับหน่วยงาน
สนบัสนุนของสถาบนั ประกอบดว้ย > สํานกั คือ สํานกัวิจยั สํานกัสิริพฒันา สํานกับรรณสารการ-
พฒันา สํานกัเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานกังานอธิการบดี ประกอบดว้ย � หน่วยงาน คือ กอง
งานผูบ้ริหาร กองกลาง กองแผนงาน กองบริการการศึกษา กองคลงัและพสัดุ สํานกังานตรวจสอบ
ภายใน และกองบริหารทรัพยากรบุคคล  
  กองบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบนั 
มีหนา้ทีให้บริการและบริหารทรัพยากรบุคคล ตั�งแต่การวางแผนอตัรากาํลงั การวิเคราะห์และประเมิน  
ค่างาน การสรรหาบุคคล การบรรจุและแต่งตั�ง การสรรหาและเลือกตั�งผูบ้ริหาร การโอนยา้ย การพฒันา-
บุคลากร ความกา้วหนา้ในอาชีพ การรักษาวินยั สวสัดิการ และสิทธิประโยชน์ การประเมินผลการ
ทดลองงาน การต่อสัญญาจ้างและทาํสัญญาจ้าง การประเมินผลเพือเลือนเงินเดือน การเลือน
เงินเดือน ค่าตอบแทน การลาออกจากราชการ การเกษียณอายุราชการ การต่อเวลาราชการของ
ขา้ราชการสายวิชาการ การจดัทาํทะเบียนประวติั ฐานขอ้มูลบุคลากร และงานกองทุนทีเกียวขอ้ง 
เป็นตน้ 
 
 
 
 



 

  

�.� โครงสร้างขององค์กร (Organization Chart) 
โครงสร้างองคก์ร (Organization Chart) 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงาน 
สวสัดกิารและบุคลากรสัมพนัธ์ 

- งานสวสัดิการ 
- งานสิทธิประโยชน์ 
- งานคดัเลือกขา้ราชการดีเด่นและนกัศึกษาเก่าดีเด่น 
- งานบุคลากรสัมพนัธ์ 

กลุ่มงาน 
วจิยัและประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 

- งานวจิยัและพฒันา 
- งานประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
- งานติดตามและประเมินผล 

กลุ่มงาน 
ทะเบียนประวตัแิละค่าตอบแทน 

- ทะเบียนประวตัิ 
- งานสถิติและขอ้มูลสารสนเทศบุคลากร 
- งานบริหารค่าตอบแทน 

กลุ่มงาน 
บริหารและธุรการ 

- งานบุคคลและสารบรรณ 
- งานการเงินและพสัดุ 
- งานผลิตเอกสารและบริการ 
- งานประชาสัมพนัธ์ 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

กลุ่มงาน 
บริหารงานบุคคล 

- งานบริหารอตัรากาํลงั 
- งานคดัเลือกและสรรหาบุคลากร 
- งานสัญญาและวินยับุคลากร 

กลุ่มงาน 
แผนกลุทธ์ทรัพยากรบุคคล 

- งานวเิคราะห์และจดัทาํแผน 
- งานประกนัคุณภาพและบริหารความเสียง 
- งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร 
- งานสรรหาและเลือกตั�งผูบ้ริหาร 

กลุ่มงาน 
พฒันาทรัพยากรบุคคล 

- งานยทุธศาสตร์สถาบนัและขบัเคลือนวฒันธรรมองคก์ร 
- งานฝึกอบรมและพฒันา 
- งานพฒันาสมรรถนะบุคลากร 
- งานส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ 
- งานบริหารความรู้ภายในองคก์ร 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมและพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพ 

- งานความกา้วหนา้ในอาชีพสายวิชาการ 
- งานความกา้วหนา้ในอาชีพสายสนบัสนุน 
- งานมาตรฐานภาระงานสายวิชาการและสายสนบัสนุน 
- งานฐานขอ้มูลและสารสนเทศความกา้วหนา้ในอาชีพ 
- งานติดตามตวัชี�วดัผลการปฏิบตัิงานของบุคลากรสาย
 สนบัสนุนทีดาํรงตาํแหน่งสูงขึ�น 
- งานกฎระเบียบขอ้บงัคบั 



 

  

กองบริหารทรัพยากรบุคคลจดัตั�งขึ�นตามอนุมติัของสภาสถาบนัในการประชุมครั� งที �/�>>P 
เมือวนัที Y มกราคม �>>P และ ครั� งที 8/�>>� เมือวนัที �Y กรกฎาคม �>>� โดยแบ่งโครงสร้าง
ภายในเป็น 8 กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มงานแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและค่าตอบแทน กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรบุคคล และกลุ่มงานสวสัดิการและ
พนกังานสัมพนัธ์  

3 ปีต่อมา ได้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกองบริหารทรัพยากรบุคคลอีก � 
ครั� ง คือ ตามมติสภาสถาบนัในการประชุมครั� งที @/�>>3 เมือวนัที �3 กรกฎาคม �>>3 ให้แบ่ง
โครงสร้างภายในเป็น � กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารงาน
บุคคล กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานสวสัดิการและบุคลากรสัมพนัธ์ กลุ่มงานวิจยัและ
ประเมินผลการปฏิบติังาน กลุ่มงานทะเบียนประวติัและค่าตอบแทน และกลุ่มงานบริหารและธุรการ 
และมติสภาสถาบนัในการประชุมครั� งที �/�>>> เมือวนัที �3 มกราคม �>>> ให้แบ่งโครงสร้าง
ภายในออกเป็น Y กลุ่มงาน โดยการเพิมกลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพ ซึ งเป็น
กลุ่มงานทีแยกตวัออกมาจากกลุ่มงานพฒันาทรัพยากรบุคคล  เนืองจากภาระงานดา้นการส่งเสริม
และพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพเป็นงานเฉพาะดา้นทีสาํคญัและมีจาํนวนมากขึ�นทุกๆ ปี  
 ตามประกาศสภาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เรือง การแบ่งส่วนราชการภายในกอง
บริหารทรัพยากรบุคคล สาํนกังานอธิการบดี ลงวนัที �3 มกราคม �>>> มีการแบ่งส่วนราชการภายใน 
Y กลุ่มงาน และปัจจุบนั (� พฤษภาคม �>>@) มีบุคลากรในสังกดัทั�งสิ�น �� คน (รวมผูอ้าํนวยการกอง) 
ประกอบดว้ย  
 �.�  กลุ่มงานแผนกลยทุธ์ทรัพยากรบุคคล 
 �.�  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
 �.3  กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรบุคคล 
 �.8  กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพ 
 �.>  กลุ่มงานสวสัดิการและบุคลากรสัมพนัธ์ 
 �.@  กลุ่มงานวจิยัและประเมินผลการปฏิบติังาน 
 �.�  กลุ่มงานทะเบียนประวติัและค่าตอบแทน  
 �.Y  กลุ่มงานบริหารและธุรการ 
 
 



 

  

�.� โครงสร้างการบริหาร (Administration Chart) 
โครงสร้างการบริหาร (Administration Chart) 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมอตัรากาํลงั 
ขา้ราชการ  @ อตัรา 
พนกังานสถาบนั  �^ อตัรา 
ลูกจา้งประจาํ  � อตัรา 
ลูกจา้งชัวคราว  � อตัรา 

กลุ่มงาน 

บริหารและธุรการ (?) 

�. นายยุทธนา สุจริต  บุคลากรชาํนาญการ (รักษาการใน
ตาํแหน่งหวัหนา้กลุ่มงาน) 
�. น.ส.อาภาพร บุนนาค  บุคลากรปฏิบตัิการ 
A. น.ส.ภัทริน วรเศรษฐมงคล บุคลากรปฏิบตัิการ 
?. น.ส. วริันดา โลศิริ บุคลากรปฏิบตัิการ 
 

1. นายธัชพงศ์พฒัน์ สีหะนาม  
บุคลากรปฏิบตัิการ (รักษาการใน 
ตาํแหน่งหวัหนา้กลุ่มงาน) 

�. -ว่าง- 
บุคลากรปฏิบตัิการ 

�. นางประจิม ทองแสนด ีบุคลากรชาํนาญการ (รักษาการ
ในตาํแหน่งหวัหนา้กลุ่มงาน) 
2. นายปรเมศวร์ จิตรมาตร บุคลากรปฏิบตัิการ 
A. น.ส.ศิริพร อุหมดั บุคลากรปฏิบตัิการ 
?. น.ส.กติติGชญาห์ เพช็รสุข บุคลากรปฏิบตัิการ 
J. -ว่าง- บุคลากรปฏิบตัิการ 
 

�. นายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ 
บุคลากรปฏิบตัิการ (รักษาการใน 
ตาํแหน่งหวัหนา้กลุ่มงาน) 

�. น.ส.เกศณยี์ ชมภู 
บุคลากรปฏิบตัิการ 

3. -วา่ง- บุคลากรปฏิบตัิการ 

�. นายยุทธชัย ทองประเสริฐ 
บุคลากรชาํนาญการ (รักษาการ 
ในตาํแหน่งหวัหนา้กลุ่มงาน) 

�. นางโสภิณ มณโีชต ิ
เจา้หนา้ทีบริหารงานทัวไปชาํนาญการ 

 

�. น.ส.กลุธิดา เลนุกลู บุคลากรปฏิบตัิการ  
(รักษาการในตาํแหน่งหวัหนา้กลุ่มงาน) 

�. น.ส.วาสินี ใยโพธิGทอง  
บุคลากรปฏิบตัิการ 

A. น.ส.เอืNอมพร ม่วงแก้ว  
บุคลากรปฏิบตัิการ 

�. นายธีรกลุ สนสําราญ 
บุคลากรชาํนาญการ (หวัหนา้กลุ่มงาน) 

�. น.ส.ราวะด ีแพะปลอด 
     บุคลากรปฏิบตัิการ 
A. น.ส.เสาวณ ีประเพณ ี

บุคลากรปฏิบตัิการ 

 

�. นางกญัจนา ชัยไพบูลย์ บุคลากรชาํนาญการ  
(รักษาการในตาํแหน่งหวัหนา้กลุ่มงาน) 

�. -ว่าง- ผูป้ฏิบตัิงานบริหารชาํนาญงาน 
A. น.ส.อุมาพร คุปตะวาทนิ พนกังานพสัดุ ระดบั ส3 
8. นางลกัขณา วฒันศิริเสรีกลุ  พนกังานสถานที 
 
 

กลุ่มงาน 

แผนกลุทธ์ทรัพยากรบุคคล (�) 
กลุ่มงาน 

บริหารงานบุคคล (?) 
กลุ่มงาน 

พฒันาทรัพยากรบุคคล (J) 
กลุ่มงาน 

ส่งเสริมและพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพ (A) 

กลุ่มงาน 

สวสัดกิารและบุคลากรสัมพนัธ์ (�) 

กลุ่มงาน 

วจิัยและประเมินผลการปฏิบัติงาน (A) 
กลุ่มงาน 

ทะเบียนประวตัิและค่าตอบแทน (A) 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล (�) 
นายสมพร ศิลป์สุวรรณ์  (รักษาราชการแทน) 



 

  

 การบริหารของกองบริหารทรัพยากรบุคคล สังกดัสํานักงานอธิการบดี มีผูอ้าํนวยการ   
กองบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผูบ้งัคบับญัชา ทาํหนา้ทีกาํกบัดูแล และบงัคบับญัชา หวัหนา้กลุ่มงาน 
Y กลุ่มงาน คือ หัวหน้ากลุ่มงานแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
หวัหนา้กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรบุคคล หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพ 
หวัหนา้กลุ่มงานสวสัดิการและบุคลากรสัมพนัธ์ หวัหนา้กลุ่มงานวิจยัและประเมินผลการปฏิบติังาน 
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนประวติัและค่าตอบแทน และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ โดย
หวัหนา้กลุ่มงานเป็นผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ ควบคุมดูแลแต่ละงาน  



 

  

�.A โครงสร้างความสัมพนัธ์ของงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การวางแผน

ทรัพยากรบุคคล 

 
การสรรหาและ

คดัเลือกบุคลากร 

 
การฝึกอบรมและ

การพฒันา
บุคลากร 

 
ความกา้วหนา้ 

ในอาชีพ 

 
การประเมินผล
การปฏิบตัิงาน 

 
ค่าตอบแทน 

สวสัดิการ และ
สิทธิประโยชน์ 

การพน้สภาพ 
เช่น ลาออก 
เกษียณอาย ุ 
ถึงแก่กรรม 

 
จรรยาบรรณ 

วินยั และนิติการ 

งานวจิยัทรัพยากรบุคคล 

 

งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 



 

  

�.? โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 
โครงสร้างการปฏิบตัิงาน (Activity Chart) 
กลุ่มงานวจิยัและประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานวจิยัและประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 

 

งานวจิยัและพฒันา 
 

งานตดิตามและประเมนิผล 
 

งานประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 

- งานวิจยัดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล  
- งานพฒันาองคก์ร (Organization Development) 
- งานสาํรวจความพึงพอใจต่อระบบบริหารงานบุคคล
 ประจาํปี 
- งานโครงการพฒันาสถาบนัสู่ความเป็นเลิศ หมวด  > 
 

- งานประเมินผลการทดลองงาน (พนกังานสถาบนัและลูกจา้งชัวคราวเงิน
 รายไดส้ถาบนั) 
- งานประเมินผลการปฏิบตัิงานเพือต่อสญัญาจา้งและจดัทาํสัญญาจา้ง 
- งานประเมินผลการปฏิบตัิงานเพือเลือนเงินเดือนภาพรวมระดบัสถาบนั
 ระดบัผูบ้ริหารสถาบนัและบุคลากรภายในหน่วยงาน 
- งานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลผูบ้ริหารสถาบนั (อธิการบดี 
 คณบดี และผูอ้าํนวยการสาํนกั) 
- งานระบบสารสนเทศเพือการบริหารทรัพยากรบุคคล HRIS 
- งานจดัทาํตวัชี� วดัผลการปฏิบตัิงาน 
- งานจดัทาํรายงานผลการปฏิบตัิงานของอธิการบดี 
- งานจดัทาํมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง และแบบบรรยายลกัษณะงาน (JD) 
 

- งานติดตามและรายงานผลการปฏิบตัิตามมติสภาสถาบนั
 เกียวกบัการบริหารงานบุคคล 
- งานติดตามผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหาร 
- งานติดตามและประเมินผลตามแผนพฒันารายบุคคลของ
 การทดลองงานและต่อสญัญาจา้ง  
- งานจดัทาํรายงานควบคุมภายในของกองบริหารทรัพยากร-
 บุคคล 
- งานจดัทาํรายงานตวัชี�วดัทีเกียวขอ้ง 

 



 

  

  ดา้นโครงสร้างความสัมพนัธ์ของงานบริหารทรัพยากรบุคคล เริมจากการวางแผนทรัพยากร-
บุคคล ทั�งการวเิคราะห์ค่างาน การวางแผนอตัรากาํลงั แผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล นาํไปสู่การสรรหา
และคดัเลือกบุคลากร ผา่นกระบวนการฝึกอบรมและพฒันา การวางแผนความกา้วหนา้ในอาชีพ  การโอน 
ยา้ย การดํารงตําแหน่งสูงขึ� น เมือปฏิบัติงานในช่วงเวลาทีก ําหนดจึงต้องมีการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน ไม่วา่จะเป็นการประเมินผลการทดลองงาน การต่อสัญญาจา้ง และการประเมินผลเพือเลือน
เงินเดือนเพือวดัผลความสําเร็จของงาน นาํไปสู่การให้ค่าตอบแทน สวสัดิการ และสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ภายใตก้ฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของสถาบนัและกฎหมายทีเกียวขอ้ง สําหรับขอบเขตสุดทา้ยของ
การบริหารงานบุคคล คือ การพน้สภาพของบุคลากร เช่น การลาออก การเกษียณอายุ และการถึงแก่
กรรม 
  งานประเมินผลการปฏิบติังาน (เพือเลือนเงินเดือน) เป็นส่วนหนึ งของงานบริหารทรัพยากร-
บุคคล อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานวิจยัและประเมินผลการปฏิบติังาน โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน 
อยูใ่นระดบัปฏิบติัการ ควบคุมดูแลบุคลากร จาํนวน � คน แต่ละคนดาํรงตาํแหน่ง ระดบัปฏิบติัการ 
   
�.J ขอบข่ายภาระงานของหน่วยงาน 
 ขอบเขตและภาระงานของหน่วยงานโดยสังเขปแยกตามกลุ่มงาน มีดงันี�  

�.>.� กลุ่มงานแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบงานหลกั 8 งาน ดงันี�  งานวิเคราะห์
และจดัทาํแผน งานประกันคุณภาพและบริหารความเสี ยง งานส่งเสิรมคุณธรรมและจริยธรรม
บุคลากร และงานสรรหาและเลือกตั�งผูบ้ริหาร 

�.>.� กลุ่มงานบริหารงานบุคคล รับผิดชอบงานหลกั 3 งาน ดงันี�  งานบริหารอตัรากาํลงั 
งานคดัเลือกและสรรหาบุคลากร และงานสัญญาและวนิยับุคลากร 

�.>.3 กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบงานหลกั > งาน ดงันี�  งานยุทธศาสตร์
สถาบัน งานฝึกอบรมและพัฒนา งานพัฒนาสมรรถนะบุคลากร งานส่งเสริมความรู้และ
ประสบการณ์ และงานบริหารความรู้ภายในองคก์ร 

�.>.8 กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพ รับผิดชอบงานหลกั @ งาน ดงันี�  
งานความกา้วหน้าในอาชีพสายวิชาการ งานความกา้วหน้าในอาชีพสายสนบัสนุน งานมาตรฐาน
ภาระงานสายวชิาการและสายสนบัสนุน งานฐานขอ้มูลและสารสนเทศความกา้วหนา้ในอาชีพ งาน
ติดตามตัวชี� วดัผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนทีดํารงตําแหน่งสูงขึ� น และงาน
กฎระเบียบขอ้บงัคบั 



 

  

�.>.> กลุ่มงานสวสัดิการและบุคลากรสัมพนัธ์ รับผิดชอบงานหลัก 8 งาน ดังนี�  งาน
สวสัดิการ งานสิทธิประโยชน์ งานคดัเลือกขา้ราชการดีเด่นและนกัศึกษาเก่าดีเด่น และงานบุคลากร
สัมพนัธ์ 

�.>.@ กลุ่มงานวจิยัและประเมินผลการปฏิบติังาน รับผิดชอบงานหลกั 3 งาน ดงันี�  งานวิจยั
และพฒันา งานประเมินผลการปฏิบติังาน และงานติดตามและประเมินผล 

�.>.� กลุ่มงานทะเบียนประวติัและค่าตอบแทน รับผิดชอบงานหลัก 3 งาน ดังนี�  งาน
ทะเบียนประวติั งานสถิติและขอ้มูลสารสนเทศบุคลากร และงานบริหารค่าตอบแทน 

�.>.Y กลุ่มงานบริหารและธุรการ รับผิดชอบงานหลกั 8 งาน ดงันี�  งานบุคคลและสารบรรณ 
งานการเงินและพสัดุ งานผลิตเอกสารและบริการ และงานประชาสัมพนัธ์ 
 
�.S บทบาทหน้าที�ความรับผดิชอบของตําแหน่ง 
 งานประเมินผลการปฏิบติังานเป็นกระบวนการสําคญัของงานบริหารผลการปฏิบติัราชการ
และเป็นส่วนสําคญัยิงของงานบริหารงานบุคคล โดยมีผูด้าํรงตาํแหน่งระดบัปฏิบติัการ ปฏิบติั
หนา้ทีและรับผดิชอบในการดาํเนินการ มีดงันี�  
  ชือผูป้ฏิบติังาน  นางสาวกุลธิดา  เลนุกลู 
  ตาํแหน่งประเภท  เชียวชาญเฉพาะ 
  ชือสายงาน  บริหารงานบุคคล 
  ชือตาํแหน่งในสายงาน บุคลากร 
  ระดบัตาํแหน่งปฏิบติัการ ปฏิบติัการ 
  ตาํแหน่งทางการบริหาร รักษาการในตาํแหน่งหวัหนา้กลุ่มงาน 
 ปฏิบติังานในฐานะผูป้ฏิบัติงานทีมีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
ชาํนาญงานทกัษะ และประสบการณ์ในงานดา้นการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ปฏิบติังานทีตอ้ง
ทาํการศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจยั เพือการปฏิบติังานและพฒันางาน แกไ้ขปัญหา
ในงานทีมีความยุง่ยากและมีขอบเขตกวา้งขวาง และปฏิบติังานอืนตามทีไดรั้บมองหมาย และ 
 ปฏิบติังานในฐานะหวัหนา้งาน มีหนา้ทีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบติังาน
ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลทีมีขอบเขตเนื�อหาของงานหลากหลาย และมีขั�นตอนการ
ทาํงานทียุง่ยากซบัซอ้นค่อนขา้งมาก โดยตอ้งกาํหนดแนวทางการทาํงานทีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
ตลอดจนกาํกบั ตรวจสอบผูป้ฏิบติังานเพือให้งานทีรับผิดชอบสําเร็จตามวตัถุประสงค ์และปฏิบติั
หนา้ทีอืนตามทีไดรั้บมอบหมาย โดยประกอบดว้ย 3 งานหลกั ดงันี�  



 

  

1) งานวิจยัและพฒันา รับผิดชอบ 8 งาน ประกอบดว้ย งานวิจยัดา้นการบริหารทรัพยากร
บุคคล งานพฒันาองค์การ (Organization Development) งานสํารวจความพึงพอใจต่อระบบ
บริหารงานบุคคลประจาํปี และงานโครงการพฒันาสถาบนัสู่ความเป็นเลิศ หมวด > 
 �) งานประเมินผลการปฏิบติังาน รับผิดชอบ � งาน ประกอบด้วย งานประเมินผลการ
ทดลองงาน งานประเมินผลการปฏิบติังานเพือต่อสัญญาจา้งและจดัทาํสัญญาจา้ง งานประเมินผล
การปฏิบติังานเพือเลือนเงินเดือนของผูบ้ริหารสถาบนัและบุคคลากรภายในหน่วยงาน งานประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลผูบ้ริหารสถาบนั งานระบบสารสนเทศเพือการบริหารทรัพยากรบุคคล 
HRIS งานจดัทาํตวัชี�วดัผลการปฏิบติังาน และงานจดัทาํรายงานผลการปฏิบติังานของอธิการบดี 
 3) งานติดตามและประเมินผล รับผิดชอบ > งาน ประกอบดว้ย งานติดตามและรายงานผล
การปฏิบติัตามมติสภาสถาบนัเกียวกับการบริหารงานบุคคล งานติดตามผลการปฏบติังานของ
ผูบ้ริหาร งานติดตามและประเมินผลตามแผนพฒันารายบุคคลของการทดลองงาน และต่อสัญญาจา้ง 
งานจดัทาํรายงานควบคุมภายในของกองบริหารทรัพยากรบุคคล และงานจดัทาํรายงานตวัชี� วดัที
เกียวขอ้ง  
 
�.T ลกัษณะงานที�ปฏิบัติ 
 �.�.� ลกัษณะงานทีปฏิบติัของตาํแหน่งบุคลากรปฏิบติัการ ในดา้นต่างๆ มีดงันี�  
 �.�.�.� ดา้นการปฏิบติัการ 
  �) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ขอ้มูลทั�งภายในและภายนอก 
เพือประกอบการวางระบบงาน จดัทาํมาตรฐานหรือหลกัเกณฑ์และวิธีการเกียวกบัการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล ไดแ้ก่ การประเมินผลการปฏิบติังานเพือทดลองงาน ต่อสัญญาจา้ง การประเมินผล
การปฏิบติังานเพือเลือนเงินเดือนระดบัสถาบนั และผูบ้ริหารสถาบนั  
  �) ปฏิบติัการงานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลผูบ้ริหารสถาบนั 
ไดแ้ก่ อธิการบดี คณบดี และผูอ้าํนวยการสาํนกั 
  3) ปฏิบติัการงานระบบสารสนเทศเพือการบริหารทรัพยากรบุคคล HRIS 
  8) ปฏิบติัการงานจดัทาํตวัชี�วดัผลการปฏิบติังาน 
  >) ปฏิบติังานจดัทาํรายงานผลการปฏิบติังานของอธิการบดี 
  @) ปฏิบติังานติดตามและรายงานผลการปฏิบติัตามมติสภาสถาบนัเกียวกบั
การบริหารงานบุคคล 
  �) ปฏิบติังานจดัทาํรายงานควบคุมภายในของหน่วยงาน 
  Y) ปฏิบติังานจดัทาํรายงานตวัชี�วดัทีเกียวขอ้ง 



 

  

  ^) ดาํเนินการสร้างและพฒันาวิธีการ เครืองมือ เกียวกบัการวดัและประเมิน
ต่างๆ เช่น การประเมินค่างานของตาํแหน่ง การประเมินการปฏิบติังานเพือทดลองงาน ต่อสัญญา
จา้ง และเลือนเงินเดือน 
   �P) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น บรรยาย เผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจ
เกียวกบัหลกัการและวิธีการของงานประเมินผลการปฏิบติังาน ให้คาํปรึกษา แนะนาํ ตอบปัญหา
และชี�แจงเรืองต่างๆ เกียวกบังานในหนา้ทีเพือใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีประสิทธิภาพ 
  ��) ในฐานะหัวหน้างาน ทาํหน้าทีกาํหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม 
ตรวจสอบ ให้คาํปรึกษา แนะนาํ ปรับปรุงแกไ้ข ติดตามประเมินผล และแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งใน
การปฏิบติังานในกลุ่มงานเพือใหก้ารปฏิบติังานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิi ทีกาํหนด 
 �.�.�.� ดา้นการวางแผนงาน 
  �) วางแผนงานประจาํปีของกลุ่มงาน ไดแ้ก่ แผนการทดลองงาน แผนการ
ต่อสัญญาจ้าง แผนการประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปี แผนการติดตามและประเมินผลการ
ทดลองงานและต่อสัญญาจา้ง 
  �) ร่วมกาํหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานร่วมวางแผนการทาํงาน
ตามแผนงาน โครงการของหน่วยงาน แกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน 
 �.�.�.3 ดา้นการประสานงาน 
  �) ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและ
คาํแนะนาํเบื�องตน้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา บุคลากรในหน่วยงาน และบุคลากรของหน่วยงานอืนทั�ง
ภายในและภายนอกสถาบนั เช่น มหาวทิยาลยัต่างๆ ส่วนราชการ 
  �) ประสานงานทีเกียวขอ้งกบังานวิจยักบับุคลากรและหน่วยงานเพือขอ
ขอ้มูล เขา้สัมภาษณ์และขอ้คิดเห็นต่างๆ 
 �.�.�.8 ดา้นการบริการ 
 �) ให้คาํปรึกษา แนะนาํ บรรยาย ถ่ายทอดความรู้ ทางดา้นการบริหารงาน
ประเมินผลการปฏิบติังานเพือทดลองงาน ต่อสัญญาจา้ง และประเมินผลการปฏิบติังานเพือเลือน
เงินเดือน แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูรั้บบริการทั�งภายในและภายนอกหน่วยงาน นกัศึกษา  
  �) ตอบปัญหาและชี� แจงเรื องต่างๆ แก่ผูใ้ต้บงัคับบัญชา ผูรั้บบริการทั� ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา เกียวกบังานในหน้าทีเพือให้มีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  3) พฒันาขอ้มูล จดัทาํเอกสาร สือเอกสารเผยแพร่ใหบ้ริการวิชาการดา้นการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลใหแ้ก่บุคลากรของสถาบนั นกัศึกษา และหน่วยงานราชการ/วสิาหกิจต่างๆ 



 

  

 �.�.�.> ดา้นงานวิจยั 
  �) งานวเิคราะห์ สังเคราะห์ และวจิยัดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  �) งานสาํรวจ และพฒันาระบบงานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 �.�.�.@ ดา้นงานประชุม 
  �) เป็นคณะกรรมการ คณะทาํงาน คณะอนุกรรมการ เลขานุการ และ
ผูช่้วยเลขานุการ ตามทีไดรั้บการแต่งตั�งและไดรั้บมอบหมาย 
  �) เขา้ร่วมประชุม/สัมมนาต่างๆ กบัหน่วยงานภายนอกสถาบนั ตามทีไดรั้บ
มอบหมาย เพือใหข้อ้มูลทางวชิาการประกอบการพิจารณาและตดัสินใจ 
 �.�.� คุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง 
  �.�.�.� ไดรั้บปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยา่งอืนทีเทียบไดไ้ม่ตํากวา่นี�  
  �.�.�.� ปฏิบติังานด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล หรืองานอืนทีเกียวขอ้งซึ ง
เหมาะสมกบัหนา้ทีความรับผดิชอบและลกัษณะงานทีปฏิบติั มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ � ปี 
 �.�.3 ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับตาํแหน่ง 
 �.�.3.� ความรู้ความสามารถทีใชใ้นการปฏิบติังาน  
   �) กฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ เช่น กฎหมายวา่ดว้ยการบริหาร
ราชการแผ่นดินและการปฏิบติัราชการทางปกครอง กฎหมายเกียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล  
กฎหมายเกียวกบัสารบรรณ การเงิน การคลงัและพสัดุ 
  �) การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  3) การบริหารจดัการและพฒันาระบบราชการ 
  8) การวเิคราะห์ สังเคราะห์ และวจิยั 
  >) การจดัทาํนโยบาย แผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัการ 
  @) การติดตามและประเมินผล 
  �) การบริหารความเสียง 
  Y) การบริหารและจดัการความขดัแยง้ 
 �.�.3.� ทกัษะทีจาํเป็นสาํหรับตาํแหน่ง  
 �)  ทกัษะการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

  �.�)  สามารถใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมสาํนกังาน (Word Excel Power- 
point) ในระดบัเบื�องตน้ได ้

  �.�) สามารถใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมสาํนกังานขั�นพื�นฐาน Intranet  
Internet ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 



 

  

  �) ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ สามารถพดู เขียน อ่าน และฟังภาษาองักฤษใน
ระดบัเบื�องตน้ และสือสาร ใหเ้ขา้ใจได ้
  3) ทักษะการบริหารข้อมูลและจัดการ ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพือ
ประโยชน์ในงาน 
   3.�) สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลไดอ้ยา่งเป็นระบบ และพร้อมใช ้รวมถึง
สามารถแสดงผลขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟ รายงาน เป็นตน้ 
  3.�) สามารถวเิคราะห์ และประเมินผลขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  3.3) สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ นาํเสนอทางเลือก ระบุขอ้ดีขอ้เสีย 
โดยอา้งอิงจากขอ้มูลทีมีอยูไ่ด ้ 
  8) ทกัษะการคาํนวณ  
  8.�) มีทกัษะในการคิดคาํนวณขั�นพื�นฐานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 
  8.�) สามารถทาํความเขา้ใจขอ้มูลดา้นตวัเลขไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  8.3) สามารถใช้สูตรคณิตศาสตร์ หรือเครื องมือต่างๆ ในการคาํนวณ
ขอ้มูลดา้นตวัเลขได ้
  8.8) สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ และตวัเลขทีซบัซอ้นได ้หรือ 
  8.>) สามารถแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในขอ้มูลตวัเลขไดเ้ขา้ใจขอ้มูลต่างๆ ใน
ภาพรวม และอธิบายชี�แจงใหเ้ป็นทีเขา้ใจได ้
  >) การใหค้าํปรึกษา 
  @) การเจรจาต่อรอง 
  �) การเป็นวทิยากร 
  Y) การบริหารโครงการ 
  ^) การบริหารงานมวลชน 
  �P) การประสานงาน 
  ��) การแกปั้ญหาและตดัสินใจ 
 �.�.3.3 สมรรถนะทีจาํเป็นสาํหรับการปฏิบติังานในตาํแหน่ง  
 �) การคิดวเิคราะห์ (Analytical Thinking) 
 �) การมองภาพองคร์วม (Conceptual Thinking) 
 3)  การสังการตามอาํนาจหนา้ที (Holding People Accountable) 
 8)  การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) 
 >) การสืบเสาะหาขอ้มูล (Information Seeking) 



 

  

 @) การทาํงานเป็นทีม (Teamwork) 
 �) ความเขา้ใจผูอื้น (Interpersonal Understanding) 
 Y) ความเขา้ใจองคก์รและระบบราชการ (Organizational Awareness) 
 ^) การดาํเนินการเชิงรุก (Pro-activeness) 
 �P) การตรวจสอบความถูกตอ้งตามกระบวนงาน (Concern for Order) 
 ��) การควบคุมตนเอง (Self-Control) 
 ��) ความยดืหยุน่ผอ่นปรน (Flexibility) 
 �.�.8 สายความกา้วหนา้ในอาชีพ (Career Path) 
  �.�.8.� ชือตาํแหน่งในสายงาน บุคลากร ระดบัตาํแหน่ง ชาํนาญการ 
  �.�.8.� ชือตาํแหน่งในสายงาน บุคลากร ระดบัตาํแหน่ง ชาํนาญการพิเศษ 
  �.�.8.3 ชือตาํแหน่งในสายงาน บุคลากร ระดบัตาํแหน่ง เชียวชาญ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที�  3 
หลกัเกณฑ์และวธีิการปฏิบัตงิานและเงื�อนไข 

 
กกกกกกกเนื�อหาในบทที� � ประกอบดว้ย � ส่วน ประกอบดว้ย �.� หลกัเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน �.' วธีิการประเมินผลการปฏิบติังาน �.� เงื�อนไข/ขอ้สังเกตุ/ขอ้ควรระวงั /สิ�งที�ควรคาํนึงถึง
การประเมินผลการปฏิบติังาน แนวคิด/งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งการประเมินผลการปฏิบติังาน �.3 วิธีการ
ใหบ้ริการกบัผูรั้บบริการมีความพึงพอใจ  �.6 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน �.7 วิธีการ
แจ้งผลการประเมินรายบุคคล และ �.� จรรยาบรรณ/คุณธรรม/ สมรรถนะในการปฏิบติังานการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน 
 

�.! หลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนนี� จะกล่าวถึง หลักการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุน กลุ่มของบุคลากรสายสนบัสนุน รอบการประเมิน ผูป้ระเมิน
และผูรั้บการประเมิน คณะกรรมการประเมินและพฒันาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย-
สนบัสนุน องคป์ระกอบและสัดส่วนการประเมิน แบบประเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราชการและ
พนักงานสถาบนั การจดักลุ่มผลการประเมิน และการแต่งตั� งคณะกรรมการกลั�นกรองผลการ
ปฏิบติังาน โดยมีรายละเอียด ดงันี�  
 �.!.!  หลกัการประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
 �.�.�.� เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ> ของงานที�สะท้อนบทบาทและภารกิจที�จะมีส่วน
ผลกัดนัให้การดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของสถาบนั/หน่วยงาน เป็นส่วนหนึ� งของการ
ขบัเคลื�อนสถาบนัไปสู่สถาบนัในระดบัสากล 
 �.�.�.' ยดึแนวทางเชิงสร้างสรรค ์โดยมีเกณฑแ์ละตวัชี�วดัที�เป็นวตัถุวสิัย 
 �.�.�.� ใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการกาํหนดตวัชี�วดั และเนน้การประเมินเพื�อการพฒันา 
 �.�.�.3 มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้และมีความเป็นธรรมกบัผูรั้บการประเมิน 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานผูอ้าํนวยการกองหรือเทียบเท่า หัวหน้ากลุ่มงานและ
ผูป้ฏิบติังานมีวตัถุประสงคเ์พื�อนาํผลการประเมินไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาในเรื�องต่างๆ 
แลว้แต่กรณี ดงันี�  

�) เพื�อพฒันาบุคลากร 
') เพื�อพฒันาและปรับปรุงการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพยิ�งๆ ขึ�น 



�) ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น เลื�อนเงินเดือน ค่าตอบแทน การให ้
รางวลัประจาํปี รางวลัจูงใจ และอื�นๆ 
 
 �.!.( กลุ่มของบุคลากรสายสนับสนุน 
   การประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุนในสังกดัสถาบนับณัฑิตพฒัน-
บริหารศาสตร์ ประกอบดว้ย 
  �.�.'.� เลขานุการคณะ/สาํนกั 
  �.�.'.' ผูอ้าํนวยการสาํนกั/กอง 
  �.�.'.� หวัหนา้กลุ่มงาน 
  �.�.'.3 ผูป้ฏิบติังาน 
 

 �.!.� รอบการประเมิน 
  ผูรั้บการประเมินที�เป็นขา้ราชการและพนกังานสถาบนัจะผา่นการประเมินผลการปฏิบติั
ราชการ ปีละ ' รอบ ตามปีงบประมาณ ดงันี�  
 

ตารางที� �.! แสดงรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานสถาบัน 
 

รอบที� � ประเมินผลการปฏิบติังานระหวา่งวนัที� � ตุลาคม �� มีนาคม ของปีถดัไป 

รอบที� ' ประเมินผลการปฏิบติังานระหวา่งวนัที� � เมษายน – �E กนัยายน ของปีเดียวกนั 

 
 �.!./ ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 
กกกกกกกผูป้ระเมินและผูรั้บการประเมินทั�งระบบ ประกอบดว้ย F กลุ่ม ดงันี�   
 

ตารางที� �.( แสดงประเภทผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 
 

ผู้ประเมนิ ผู้รับการประเมนิ 
�. สภาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ อธิการบดี 
'. อธิการบดี รองอธิการบดี ผูช่้วยอธิการบดี คณบดี และ 

ผูอ้าํนวยการสาํนกั 
�. คณบดีหรือผูอ้าํนวยการสาํนกั รองคณบดี รองผูอ้าํนวยการสาํนกั 



ผู้ประเมนิ ผู้รับการประเมนิ 
3. คณบดี ผูอ้าํนวยการสาํนกั และ 

รองคณบดี รองผูอ้าํนวยการสาํนกั 
อาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และ 
ศาสตราจารย ์ที�ไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งบริหาร 

6. รองอธิการบดีตามสายงาน ผูอ้าํนวยการกอง สงักดัสาํนกังานอธิการบดี  
7. คณบดี/ผูอ้าํนวยการสาํนกั และรองคณบดี/

รองผูอ้าํนวยการสาํนกั 
เลขานุการคณะ/สาํนกั  

�. ผูอ้าํนวยการกอง/เลขานุการคณะ/สาํนกั หวัหนา้กลุ่มงาน 
G. คณบดี/ผูอ้าํนวยการสาํนกั รองคณบดี/รอง

ผูอ้าํนวยการสาํนกั และเลขานุการคณะ/สาํนกั 
ผูป้ฏิบติังานในคณะ/สาํนกั 

F. ผูอ้าํนวยการกอง และหวัหนา้กลุ่มงาน ผูป้ฏิบติังานในสาํนกังานอธิการบดี 

 
 �.!.2 คณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
ประกอบดว้ย ดงันี�  
 �.�.6.� คณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของผูอ้ ํานวยการกอง/
สาํนกังาน หวัหนา้กลุ่มงาน และผูป้ฏิบติังานของสาํนกังานอธิการบดี มีดงันี�  
   �) คณะกรรมการประเมินและพฒันาผลการปฏิบติังานของผูอ้าํนวยการสาํนกังาน 
อธิการบดี ผูอ้าํนวยการกอง ประกอบดว้ย 
   �.�)  อธิการบดี ประธานกรรมการ 
   �.')  รองอธิการบดีทุกฝ่าย กรรมการ 
    �.�)  เจา้หนา้ที�ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล  เลขานุการ 
   ') คณะกรรมการประเมินและพฒันาผลการปฏิบติังานของหัวหน้ากลุ่มงาน 
ประกอบดว้ย 
   '.�)  รองอธิการบดีตามสายงาน ประธานกรรมการ 
   '.')  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี/ กรรมการ 
     ผูอ้าํนวยการกองที�เป็นผูบ้งัคบับญัชา    
   '.�)  เจา้หนา้ที�ของกองที�ไดรั้บมอบหมาย เลขานุการ 
 �) คณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของผู ้ปฏิบัติงาน 
ประกอบดว้ย 
    �.�)   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี/ผูอ้าํนวยการกอง   ประธานกรรมการ 
   �.')  หวัหนา้กลุ่มงานที�เป็นผูบ้งัคบับญัชา กรรมการ 



   �.�)  หวัหนา้กลุ่มงานอื�นภายในกอง จาํนวนไม่เกิน 2 คน กรรมการ                
   �.3)  เจา้หนา้ที�ภายในกอง/สาํนกั เลขานุการ 
   ใหก้อง/สาํนกัในสาํนกังานอธิการบดีจดัทาํคาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการประเมิน
และพฒันาผลการปฏิบติังานขา้งตน้ 
 �.�.6.' คณะกรรมการประเมินและพฒันาผลการปฏิบติังานของเลขานุการคณะ/สาํนกั 
หวัหนา้กลุ่มงาน และผูป้ฏิบติังานของคณะ/สาํนกั ประกอบดว้ย 
  �)  คณบดี/ผูอ้าํนวยการสาํนกั ประธานกรรมการ 
  ') รองคณบดี/รองผูอ้าํนวยการสาํนกัทุกฝ่าย กรรมการ 
  �)  เลขานุการคณะ/สาํนกั กรรมการและเลขานุการ  
   ให้คณะ/สํานักจดัทาํคาํสั�งแต่งตั� งคณะกรรมการประเมินและพฒันาผลการ
ปฏิบติังานขา้งตน้ 
 
 �.!.4 องค์ประกอบและสัดส่วนการประเมิน 
  องคป์ระกอบและสัดส่วนการประเมินในส่วนนี�จะกล่าวถึง องคป์ระกอบดา้นผลสัมฤทธิ>
ของงาน แนวทางการกาํหนดตวัชี� วดัและค่าเป้าหมาย และองค์ประกอบดา้นพฤติกรรมการปฏิบติั
ราชการหรือสมรรถนะ  
 �.�.7.� องคป์ระกอบดา้นผลสัมฤทธิ> ของงาน ประกอบดว้ย �) ผลสัมฤทธิ> ของงานตาม
ยุทธศาสตร์ของสถาบนั/หน่วยงาน ') ผลสัมฤทธิ> ของงานตามหน้าที�และความรับผิดชอบ �) การ
พฒันาบุคลากรและการมีส่วนร่วม และ 3) ผลงานเชิงพฒันา(การพฒันา/ปรับปรุงการปฏิบติังาน)  
โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนการประเมิน ดงันี�  
 
ตารางที� �.� แสดงองค์ประกอบและสัดส่วนการประเมิน 

 

ตาํแหน่ง 

สัดส่วน องค์ประกอบ 

ผลสัมฤทธิ7ของงาน :  
พฤตกิรรม 

การปฏบิัตริาชการ 
ผลสัมฤทธิ7ของงาน พฤตกิรรมการปฏิบัตริาชการ 

ผู้อาํนวยการ
กอง/
สํานักงาน 

GE : 20 1)  ผลสมัฤทธิ> ของงานตามยทุธ-
 ศาสตร์ของสถาบนั/หน่วยงาน 
 (�6 คะแนน) 
 

6) การประเมินความสามารถ
 เชิงสมรรถนะ (Competency)  
 ('E คะแนน) 



ตาํแหน่ง 

สัดส่วน องค์ประกอบ 

ผลสัมฤทธิ7ของงาน :  
พฤตกิรรม 

การปฏบิัตริาชการ 
ผลสัมฤทธิ7ของงาน พฤตกิรรมการปฏิบัตริาชการ 

2)  ผลสมัฤทธิ> ของงานตามหนา้ที� 
 และความรับผิดชอบ (35 คะแนน) 
3)  การพฒันาบุคลากรและการมี 
 ส่วนร่วม 
 �.�) การส่งเสริมและพฒันา 
  บุคลากร (7 คะแนน) 
 �.') การมีส่วนร่วม (14 คะแนน) 
3) ผลงานเชิงพฒันา (การพัฒนา/
 ปรับปรุงการปฏิบติังาน) 
 (�E คะแนน) 

เลขานุการ
คณะ/ 
สํานัก 

GE : 20 1) ผลสัมฤทธิ> ของงานตามยุทธ-
 ศาสตร์ของสถาบนั/หน่วยงาน  
 (�6 คะแนน) 
2) ผลสัมฤทธิ> ของงานตามหน้าที�
 และความรับผิดชอบ (35 คะแนน) 
3) การพฒันาบุคลากรและการมี 
 ส่วนร่วม 
 �.�) ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พัฒ น า
  บุคลากร (7 คะแนน) 
 �.') การมีส่วนร่วม (14 คะแนน) 
3) ผลงานเชิงพฒันา (การพฒันา/ปรับ-
 ปรุงการปฏิบติังาน) (�E คะแนน) 

6) การประเมินความสามารถ
 เชิงสมรรถนะ (Competency) 
 ('E คะแนน) 

หัวหน้ากลุ่ม
งาน 

70 : 30 1) ผลสมัฤทธิ> ของงานตามยทุธ-
 ศาสตร์ของสถาบนั/หน่วยงาน  
 (10 คะแนน) 
2) ผลสมัฤทธิ> ของงานตามหนา้ที�
 และความรับผิดชอบ (40 คะแนน) 
�) การมีส่วนร่วม  
 �.�) การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
  ของสถาบนั (�.6 คะแนน) 

6) การประเมินความสามารถ
 เชิงสมรรถนะ (Competency) 
 (�E คะแนน) 



ตาํแหน่ง 

สัดส่วน องค์ประกอบ 

ผลสัมฤทธิ7ของงาน :  
พฤตกิรรม 

การปฏบิัตริาชการ 
ผลสัมฤทธิ7ของงาน พฤตกิรรมการปฏิบัตริาชการ 

 �.') การมีส่วนร่วมในงาน
   ประชุม ('.6 คะแนน) 
3) ผลงานเชิงพฒันา (การพฒันา/
 ปรับปรุงการปฏิบติังาน)  
 (�E คะแนน) 

ผู้ปฏิบัตงิาน 70 : 30 1) ผลสมัฤทธิ> ของงานตาม
 ยทุธศาสตร์ของสถาบนั/
 หน่วยงาน (5 คะแนน) 
2) ผลสัมฤทธิ> ของงานตามหน้าที�
 และความรับผิดชอบ (50 คะแนน) 
�) การมีส่วนร่วม : การมีส่วนร่วมใน 
 กิจกรรมของสถาบนั (5 คะแนน) 
3) ผลงานเชิงพฒันา (การพัฒนา/
 ปรับปรุงการปฏิบติังาน) 
  (�E คะแนน) 

6) การประเมินความสามารถ
 เชิงสมรรถนะ(Competency) 
 (�E คะแนน) 

 

 �.�.7.' แนวทางการกาํหนดตวัชี�วดัและค่าเป้าหมาย 
   การกาํหนดตวัชี� วดัและค่าเป้าหมายในองคป์ระกอบ �) ผลสัมฤทธิ> ของงานตาม
ยทุธศาสตร์ของสถาบนั/หน่วยงาน ') ผลสัมฤทธิ> ของงานตามหนา้ที�และความรับผิดชอบ �) การพฒันา
บุคลากรและการมีส่วนร่วม และ 3) ผลงานเชิงพฒันา (การพฒันา/ปรับปรุงการปฏิบติังาน) มีแนวทาง
การกาํหนดตวัชี�วดัและค่าเป้าหมาย ดงันี�  
   การกําหนดตัวชี� วดัและค่าเป้าหมาย เป็นส่วนที�มีความสําคัญที�สุดในการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน บุคลากรทุกคนจาํเป็นต้องมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัเรื� องดงักล่าว
เพื�อใหส้ามารถกาํหนดตวัชี� วดัและค่าเป้าหมายรายบุคคลไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
ดงันี�  (สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. พฤศจิกายน '66�) 
   �) ตวัชี�วดั (Key Performance Indicator) หมายถึง ขอ้มูลที�แสดงหรือบอกให้รู้วา่
ผลการดาํเนินงานสาํเร็จตามเป้าหมายที�กาํหนด 
   ') ประเภทของตวัชี�วดัและค่าเป้าหมาย 



     '.�) ตวัชี� วดัเชิงปริมาณ คือ ตัวชี� วดัที�ก ําหนดขึ� นเพื�อวดัสิ� งที�นับได้เป็น
ตวัเลข โดยมีหน่วยวดั เช่น จาํนวน ร้อยละ และระยะเวลา เป็นตน้ ตวัอยา่งตามตารางที� �.3 
     '.') ตวัชี� วดัเชิงคุณภาพ คือ ตวัชี� วดัที�กาํหนดขึ�นเพื�อวดัสิ�งที�ไม่สามารถวดั
ได้ในเชิงปริมาณ ซึ� งเป็นคาํอธิบาย หรือเกณฑ์ในการประเมิน เช่น ระดับความสําเร็จ เป็นต้น 
ตวัอยา่งตามตารางที� �.6 
     �) วธีิการกาํหนดตวัชี�วดัและค่าเป้าหมายรายบุคคล 
     �.�) วิธีการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี� วดัผลงานจากบนลงล่าง (Goal 
Cascading Method) ซึ� งตวัชี�วดัและค่าเป้าหมายอาจเป็นตวัเดียวกนักบัผูป้ระเมินหรือหน่วยงาน หรือ 
แบ่งค่าตวัเลขเป้าหมาย หรือเป็นคนละตวักบัผูป้ระเมินก็ได ้ตวัอยา่งตามตารางที� �.7   
     �.') วิธีการสอบถามความคาดหวงัของผูรั้บบริการ (Customer-Focused 
Method) โดยพิจารณาจากความคาดหวงัของผูรั้บบริการแต่ละราย เช่น ความตอ้งการความรวดเร็ว 
ตอ้งการใหเ้ป็นมาตรฐานงาน ตอ้งการไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด เป็นตน้ ตวัอยา่งตามตารางที� �.� 
     �.�) วิธีการไล่เรียงตามผงัการเคลื�อนของงาน (Work Flow Charting 
Method) โดยการไล่เรียงเนื�องานในความรับผิดชอบของตาํแหน่งงาน โดยอาจเริ�มจากกระบวนการ
ทาํงานของหน่วยงานก่อน จากนั�นระบุเนื�องานที�ตอ้งรับผิดชอบในกระบวนการนั�นๆ ตวัอยา่งตาม
ตารางที� �.G 
    3) เทคนิคการกาํหนดตวัชี�วดั 
    3.�) การกาํหนดตวัชี�วดัตามแนวทางของ SMART Objective 
     (3.�) Specific มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ชดัเจนวา่ตอ้งการวดัอะไร 
     (3.') Measurable สามารถวดัไดจ้ริง 
     (3.�) Agreed Upon ผูป้ระเมินและผูรั้บการประเมินเห็นชอบร่วมกนั 
     (3.3) Realistic and Relevant มีความเป็นไปไดที้�จะทาํให้สําเร็จจริง 
ไม่อยูน่อกเหนือการควบคุม 
     (3.6) Timebound อยูใ่นกรอบระยะเวลาที�เหมาะสม 
    3.') การกาํหนดค่าเป้าหมาย แบ่งเป็น 6 ระดบัมีความหมาย ดงันี�  
     ระดบั � เป็นค่าเป้าหมายระดบัตํ�าสุดที�ยอมรับได ้
     ระดบั ' เป็นค่าเป้าหมายระดบัตํ�ากวา่มาตรฐาน 
     ระดบั � เป็นค่าเป้าหมายระดบัมาตรฐาน 
     ระดบั 3 เป็นค่าเป้าหมายระดบัยากปานกลาง 



     ระดบั 6 เป็นค่าเป้าหมายระดบัยากมาก มีความทา้ทาย โดยผูรั้บการ
ประเมินตอ้งใชค้วามสามารถ ความทุ่มเทและความอุตสาหะเป็นอยา่งยิ�ง จึงจะสามารถปฏิบติังานให้
บรรลุผลดงักล่าวได ้ตวัอยา่งเช่น 
 
ตารางที� �./ ตัวอย่างแนวทางการกาํหนดตัวชี:วดัและค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ 
 

ตวัชี�วดั 
ค่าเป้าหมาย 

� ' � 3 6 
- ร้อยละของจาํนวนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที�
สามารถจัดสรรให้กับนักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย 
(เป้าหมาย �3� คน/ทุน) (สูตรคิด = จาํนวนทุนที�สามารถ
จัดสรรให้กับนักศึกษาได้สําเร็จตามเป้าหมาย x %&&/ 
จาํนวนทุนทั(งหมดตามเป้าหมาย) 

7E-7F �E-�F GE-GF FE-FF �EE 

- จาํนวนบุคลากรที�เขา้รับการอบรมเป็นไปตามเป้าหมาย
ของแผน (แผน 36 คน) 
(สูตรคิด = จาํนวนบคุลากรที�เข้าอบรมเทียบกับเป้าหมาย
ตามแผนที�กาํหนด) 

'E-'3 '6-'F �E-�3 �6-�F 3E-36 

- ร้อยละของบุคลากรที� มีความพึงพอใจในการอบรม
หลกัสูตรการพฒันาระบบงาน 
(สูตรคิด = จํานวนบุคลากรที� มีความพึงพอใจ x %&&/
จาํนวนบคุลากรที�เข้าร่วมโครงการทั(งหมด) 

�6-�F GE-G3 G6-GF FE-F3 F6-�EE 

- จํานวนครั� งที�สามารถจัดส่งรายงานการประชุมให้
คณะกรรมการพิจารณารับรองได้สําเร็จภายใน � วนั 
หลงัเสร็จการประชุม (แผนการจดัประชุม �6 ครั� ง) 

7-� G-F �E-�� �'-�� �3-�6 

- จํานวนโครงการวิจัยที�สามารถจัดสรรงบประมาณ
สนับ สนุ นเ ป็ นไ ปต า มเ ป้า หม า ย  ( เ ป้ า หมา ย  �E E 
โครงการ) 

6E-6F 7E-7F �E-�F GE-GF FE-�EE 

- จาํนวนวนัเฉลี�ยต่อครั� งที�ใช้ในการดําเนินการจัดทํา
รายงานการประชุม (นับตั� งแต่วนัประชุม ถึงวนัที� ส่ง
รายงาน) 
(สูตรคิด = ผลรวมจาํนวนวันที�ทาํทุกครั( ง/จาํนวนครั( งที�
ทาํทั(ง) 

'.7-�.E '.�-'.6 �.7-'.E �.�-�.6 E.6-�.E 



ตวัชี�วดั 
ค่าเป้าหมาย 

� ' � 3 6 
- ร้อยละของงบประมาณของหน่วยงานที�บริหารและมี
การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน 
(สูตรคิด = จาํนวนงบประมาณที�เบิกจ่าย x %&&/เป้าหมาย
การเบิกจ่ายงบประมาณทั(งหมด) 

�6-�F GE-G3 G6-GF FE-F3 F6-�EE 

- จาํนวนวนัเฉลี�ยในการให้บริการจัดหาวสัดุครุภัณฑ์
สาํนกังานใหเ้จา้หนา้ที�ไดต้ามเป้าหมาย (นบัตั�งแต่งวนัที�
รับเรื�องถึงวนัที�ส่งวสัดุครุภณัฑใ์หเ้จา้หนา้ที�) 
(สูตรคิด = ผลรวมจาํนวนวันที�ดาํเนินการทุกโครงการ
หารด้วยจาํนวนโครงการที�ทาํทั(งหมด) 

'.7-�.E '.�-'.6 �.7-'.E �.�-�.6 E.6-�.E 

- ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที�มีต่อระบบการ
บริหารจดัการของหน่วยงาน 
(สูตรคิด = จํานวนบุคลากรที� มีความพึงพอใจ x %&&/
จาํนวนผู้รับบริการทั(งหมด) 

�6-�F GE-G3 G6-GF FE-F3 F6-�EE 

    

ตารางที� �.2 ตัวอย่างแนวทางการกาํหนดตัวชี:วดัและค่าเป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 

ตวัชี�วดั 
ค่าเป้าหมาย 

� ' � 3 6 
- ระดบัความสําเร็จในการดาํเนินการศึกษาวิจยั เรื�อง การ
พฒันาระบบการเรียนการสอนของนักศึกษาในสถาบัน  
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

- ระดบั � : ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งเพื�อ 
จดัทาํขอ้เสนอโครงการวิจยั 

- ระดบั ' : เสนอผูบ้ริหารใหค้วามเห็นชอบและ 
อนุมติัใหด้าํเนินการศึกษาวิจยั 

- ระดบั � : เกบ็รวบรวมและประมวลขอ้มลูเพื�อ 
วิเคราะห์ผลการศึกษาตามกรอบการวิจยั 

- ระดบั 3 : จดัทาํรายงานผลการวิจยัเพื�อเสนอ 
ผูบ้ริหารที�เกี�ยวขอ้ง 

- ระดบั 6 : เสนอผลการวิจยัใหผู้บ้ริหาร 

� ' � 3 6 



ตวัชี�วดั 
ค่าเป้าหมาย 

� ' � 3 6 
รับทราบและใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาปรับปรุงระบบ
การเรียนการสอนในสถาบนั 

 

ตารางที� �.4 ตัวอย่างแนวทางการกาํหนดตัวชี:วดัและค่าเป้าหมายจากบนลงล่าง 
 

ตวัชี�วดั 
ค่าเป้าหมาย 

� ' � 3 6 
ระดบัอธิการบดี 
- ร้อยละของจํานวนทุนวิจัยที�สามารถจัดสรรให้กับ
นกัศึกษาไดส้าํเร็จตามเป้าหมาย (เป้าหมาย 'EE ทุน) 

�6-�F GE-G3 G6-GF FE-F3 F6-�EE 

ระดบัคณบดี เช่น 
- ร้อยละของจํานวนทุนวิจัยที�สามารถจัดสรรให้กับ
นกัศึกษาไดส้าํเร็จตามเป้าหมาย 
 - หน่วยงาน ก. เป้าหมาย �6E ทุน 
 - หน่วยงาน ข. เป้าหมาย 6E ทุน 

�6-�F GE-G3 G6-GF FE-F3 F6-�EE 

ระดบับุคคล เช่น 
นาย ก. สงักดัหน่วยงาน ก. (เป้า �6E ทุน) 
.- ร้อยละของจาํนวนทุนวิจยัที�สามารถจดัสรรไดส้ําเร็จ
ตามเป้าหมาย 

�6-�F GE-G3 G6-GF FE-F3 F6-�EE 

 

ตารางที� �.< ตัวอย่างแนวทางการกําหนดตัวชี:วัดและค่าเป้าหมายการสอบถามความคาดหวังของ
  ผู้รับบริการ 
 

ตวัชี�วดั 
ค่าเป้าหมาย 

� ' � 3 6 
- ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที� มีต่อระบบการ
ใหบ้ริการของหน่วยงาน ก. 

�6-�F GE-G3 G6-GF FE-F3 F6-�EE 

 
 



ตารางที� �.= ตัวอย่างแนวทางการกําหนดตัวชี:วดัและค่าเป้าหมายการไล่เรียงตามผังการเคลื�อนของงาน 
 

ตวัชี�วดั 
ค่าเป้าหมาย 

� ' � 3 6 
- ระดับความสํา เ ร็ จในการจัดทําข้อบังคับว่ าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขา้ราชการ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- ระดบั � : แต่งตั�งคณะทาํงานเพื�อจดัทาํ 
ขอ้บงัคบัว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการ 

- ระดบั ' : ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งเพื�อ 
จดัทาํขอ้บงัคบัว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผล
การปฏิบติังานของขา้ราชการ 

- ระดบั � : เสนอขอ้บงัคบัวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ 
วิธีการประเมินผลเพื�อใหค้ณะทาํงาน และอธิการบดีให้
ความเห็นชอบ 

- ระดบั 3 : เสนอขอ้บงัคบัวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ 
วิธีการประเมินผลเพื�อใหส้ภาสถาบนัใหค้วามเห็นชอบ 

- ระดบั 6 : ประกาศเผยแพร่และจดัประชุมชี�แจง  
หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขา้ราชการในสงักดัใหท้ราบโดยทั�วกนั 

�6-�F GE-G3 G6-GF FE-F3 F6-�EE 

  

 �.�.7.� การประเมินพฤติกรรมการปฏิบติังานหรือสมรรถนะ สาํหรับบุคลากรสายสนบัสนุน  
  สถาบนัไดเ้ริ�มนาํระบบการประเมินพฤติกรรม (Competency) การปฏิบติังาน   
มาใชต้ั�งแต่ปี '63G ประกอบดว้ย สมรรถนะหลกั (Core Competency)  สมรรถนะตามตาํแหน่งงาน 
(Functional Competency)   และสมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competency)  เป็นตน้มา 
  ต่อมาในปี '66E ไดป้รับใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ 
และปรัชญาของสถาบนั คือ SMART (นาํมาใชจ้นถึงปัจจุบนั) ซึ� งไดก้าํหนดสมรรถนะที�พึงประสงค์
ของบุคลากร ประกอบดว้ยสมรรถนะหลกั (Core Competency) และสมรรถนะส่วนบุคคล (Personal 



Competency) สมรรถนะของบุคลากรจาํแนกตามประเภทบุคลากร ดงันี�  ประเภทวิชาชีพเฉพาะและ
เชี�ยวชาญเฉพาะ และประเภททั�วไป 
 สําหรับแนวทางการกาํหนดสมรรถนะของ ก.พ.อ. ตามหลงัสือ ศธ E6EF(')/ ว' ลงวนัที� 
'3 มกราคม '663 นั� น สถาบนัยงัมิได้นํามาใช้อย่างเป็นทางการ เนื�องจากสถาบนัอยู่ระหว่าง
การศึกษา ปรับและประยกุตใ์ห้เหมาะสมกบัวิสัยทศัน์และบริบทของสถาบนั ซึ� งไดป้รับเปลี�ยนจาก
คาํวา่  “SMART”  เป็น คาํวา่  “WISDOM”  และอยู่ระหว่างดาํเนินการตามขั�นตอนจนถึงการเสนอ
สภาสถาบนัเพื�อพิจารณา  
  สมรรถนะและนิยามสมรรถนะตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) และ
สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competency) ของสถาบนั มีรายละเอียดดงันี�  
  �) สมรรถนะหลกั (Core Competency) ประกอบดว้ย การพฒันาตนเอง คุณธรรมและ
จริยธรรม ความรับผดิชอบต่อองคก์ร มนุษยสัมพนัธ์ การมีส่วนร่วมและการทาํงานเป็นทีม 
  ') สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competency)  ประกอบด้วย ภาวะผู ้นํา 
ความสามารถใชเ้ทคโนโลยกีารสื�อสาร การแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์และการบริการที�ดี 
 
ตารางที� �.?  แสดงองค์ประกอบการประเมินสมรรถนะและค่าคะแนนความคาดหวงั  
   สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

สมรรถนะ 

ค่าคะแนนความคาดหวงั 

ประเภท 
ผู้บริหาร 

ประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือ 
เชี�ยวชาญเฉพาะ 

ประเภท 
ทั�วไป 

หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้ปฏิบัต ิ

สมรรถนะหลกั (Core Competency) 
�. การพฒันาตนเอง 3 3 3 4 
'. คุณธรรมและจริยธรรม 3 3 3 4 
�. ความรับผิดชอบต่อองคก์ร 3 3 3 4 
3. มนุษยสมัพนัธ์ 3 3 3 4 
6. การมีส่วนร่วมและการทาํงานเป็นทีม 3 3 3 4 

สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competency) 
�. ภาวะผูน้าํ 3 � � - 
'. ความสามารถใชเ้ทคโนโลย ี 3 � � 2 
�. การสื�อสาร 3 � � - 



สมรรถนะ 

ค่าคะแนนความคาดหวงั 

ประเภท 
ผู้บริหาร 

ประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือ 
เชี�ยวชาญเฉพาะ 

ประเภท 
ทั�วไป 

หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้ปฏิบัต ิ
3. การแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์ 3 � � - 
6. การบริการที�ดี 3 � � 4 
7. การวิจยั (เฉพาะนกัวิจยั) - 3 3 - 
�. ความรู้ในงาน - - - 4 
G. ความอุตสาหะในการทาํงาน - - - 4 

    
   �) ตวัชี�วดัการประเมินความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competency) สาํหรับบุคลากรสาย-
สนบัสนุนของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�  
  �.�) สมรรถนะหลกั (Core Competency) 
  (�) การพฒันาตนเอง ประกอบดว้ย ตวัชี�วดั ดงันี�  

  (�.�) ผ่านการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานที� เป็นประโยชน์กับงานที�
รับผดิชอบอยา่งนอ้ย 1 ครั� ง/ปีงบประมาณ 
  (�.') มีรายงานสรุปผลการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานที�เกี�ยวขอ้งกบังาน
ที�รับผดิชอบและเผยแพร่ถ่ายทอดใหก้บัเพื�อนร่วมงานอยา่งนอ้ย � ครั� งต่อปีงบประมาณ 
  (�.�) มีรายงานขอ้เสนอแนะเพื�อปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งนอ้ยปีละ � เรื�อง 
  (�.3) มีการพฒันา/ปรับปรุงระบบงานใหม่และนาํเสนอผูบ้งัคบับญัชา
เพื�อปรับใชใ้นหน่วยงาน  

  การประเมิน 
   ระดบั � ดาํเนินการขอ้ �   ระดบั �  ดาํเนินการขอ้ � - �  
   ระดบั ' ดาํเนินการขอ้ � – ' ระดบั 3  ดาํเนินการขอ้ � - 3 

  (') คุณธรรม และจริยธรรม ประกอบดว้ย ตวัชี�วดั ดงันี�  
 ('.�)  ปฏิบติัตามกฎ และถูกตอ้งตามระเบียบของทางราชการ 
 ('.')  ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 ('.�)  ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นผูที้�มีคุณธรรมจริยธรรมสูงจากเพื�อนร่วมงาน 
 ('.3)  มีความซื�อสัตยสุ์จริตต่อหนา้ที�และเพื�อนร่วมงาน 
 



 
 การประเมิน 

   ระดบั � ดาํเนินการขอ้ �  ระดบั �  ดาํเนินการขอ้ � - �  
   ระดบั ' ดาํเนินการขอ้ � – ' ระดบั 3  ดาํเนินการขอ้ � – 3 

  (�) ความรับผดิชอบต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ตวัชี�วดั ดงันี�  
 (�.�)  รับรู้วสิัยทศัน์ของสถาบนั และของหน่วยงาน 

 (�.')  ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามนโยบายของสถาบนั และ
ปฏิบติัตนต่อค่านิยมร่วมของสถาบนั 

 (�.�)  มีการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า  
 (�.3)  ดูแลรักษาทรัพยสิ์น ผลประโยชน์ และชื�อเสียงภาพลกัษณ์ของสถาบนั  
  การประเมิน 
  ระดบั � ดาํเนินการขอ้ �  ระดบั �  ดาํเนินการขอ้ � - �  
  ระดบั ' ดาํเนินการขอ้ � - '  ระดบั 3  ดาํเนินการขอ้ � – 3 

  (3) มนุษยสัมพนัธ์ ประกอบดว้ย ตวัชี�วดั ดงันี�  
(3.�)  มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื�อนร่วมงาน 
(3.')  มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูรั้บบริการภายในและภายนอก 
(3.�)  เสริมสร้างความสัมพนัธ์และประสานความร่วมมืออนัดีกบัสมาชิก

ในหน่วยงาน 
(3.3)  เสริมสร้างความสัมพนัธ์อันดีระดับเครือข่ายเพื�อประโยชน์ต่อ

องคก์ร เกื�อหนุนต่อความสาํเร็จต่อหน่วยงาน 
   การประเมิน 
   ระดบั �  ดาํเนินการขอ้ �   ระดบั �  ดาํเนินการขอ้ � - �  
   ระดบั '  ดาํเนินการขอ้ � - '  ระดบั 3  ดาํเนินการขอ้ � – 3 

  (6) กา ร มี ส่ วนร่วม แล ะทํา ง า น เป็ นที ม  ( เฉ พ า ะ กา รทํา ง าน เ ป็ นที ม ) 
ประกอบดว้ย ตวัชี�วดั ดงันี�  
  (6.�) เป็นสมาชิกในทีม เรียนรู้ และพฒันาความรู้ความสามารถของตนเอง
ในงานใหส้ามารถรับผดิชอบงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  (6.') พฒันาให้พนกังานอื�นในทีมงานหรือหน่วยงานอื�นๆ สามารถเขา้ใจ
ขั�นตอน หลักเกณฑ์/วิธีการปฏิบัติที� เกี�ยวข้องกับงาน เพื�อให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถ
รับผดิชอบงานทดแทนกนัได ้



  (6.�) เป็นหัวหน้าทีมที�ควบคุมดูแลกลุ่มปฏิบัติงาน กระตุ้นและสร้าง
บรรยากาศใหเ้กิดการทาํงานเป็นทีม เพื�อใหง้านสาํเร็จตามเป้าหมาย 
  (6.3) เป็นผูน้ําทีมงานหลายๆ ทีมงานหรือกํากับดูแลและบริหารกลุ่ม 
รวมทั� งพัฒนาระบบงานและบุคลากรในความรับผิดชอบให้มีความรู้และทักษะให้สามารถ
รับผดิชอบงานที�มอบหมายเพื�อใหเ้กิดประสิทธิภาพ ความถูกตอ้ง และมีคุณภาพในการบริการ 

  การประเมิน 
   ระดบั � ดาํเนินการขอ้ �  ระดบั �  ดาํเนินการขอ้ � - �  
  ระดบั ' ดาํเนินการขอ้ � - '  ระดบั 3  ดาํเนินการขอ้ � - 3 

  �.') สมรรถนะส่วนบุคคล  (Personal Competency) 
  (�) ภาวะผูน้าํ  ประกอบดว้ย ตวัชี�วดั ดงันี�  
 (�.�)  มีความสามารถในการตดัสินใจ 

 (�.')  มีวฒิุภาวะทางอารมณ์  
 (�.�)  ใหค้าํปรึกษา และแกไ้ขปัญหา 
 (�.3)  เป็นผูน้าํการเปลี�ยนแปลงในทางสร้างสรรค ์
   การประเมิน 
   ระดบั � ดาํเนินการขอ้ �   ระดบั �  ดาํเนินการขอ้ � - � 
   ระดบั ' ดาํเนินการขอ้ � - '  ระดบั 3  ดาํเนินการขอ้ � – 3 

  (') ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  ประกอบดว้ย ตวัชี�วดั ดงันี�  
  ('.�)  มีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ที�จาํเป็นต่อการปฏิบติังาน 
  ('.')  มีทกัษะในการใชร้ะบบงาน เช่น ICS/MIS/QAIS/E- document ฯลฯ 
  ('.�)  มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบคน้ขอ้มูลเพื�อประโยชน์ใน
การทาํงาน 
  ('.3)  สามารถประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อการปรับปรุงพฒันางาน 

   การประเมิน 
   ระดบั � ดาํเนินการขอ้ �   ระดบั �  ดาํเนินการขอ้ � - �  
    ระดบั ' ดาํเนินการขอ้ � - '  ระดบั 3  ดาํเนินการขอ้ � - 3 

  (�) การสื�อสาร ประกอบดว้ย ตวัชี�วดั ดงันี�    
  (�.�) มีความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาสื�อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั�งการพดูและการเขียน  
  (�.') สามารถนาํเสนอ สรุปความไดอ้ยา่งชดัเจน 



  (�.�) สามารถประสานงานและให้ขอ้มูลของหน่วยงานตนเอง/สถาบนั
แก่บุคคลทั�งภายในและภายนอกองคก์รใหแ้ก่ผูรั้บบริการ 
  (�.3) สามารถโน้มนา้ว/ชกัจูง/เจรจาต่อรอง โดยคาํนึงถึงประโยชน์และ
ชื�อเสียงของสถาบนัเป็นหลกั 

   การประเมิน 
   ระดบั � ดาํเนินการขอ้ �   ระดบั �  ดาํเนินการขอ้ � - �  
  ระดบั ' ดาํเนินการขอ้ � - '  ระดบั 3  ดาํเนินการขอ้ � - 3 

  (3) การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์  (เฉพาะความคิดสร้างสรรค์) 
ประกอบดว้ย ตวัชี�วดั ดงันี�    
 (3.�)  มีความคิดริเริ�มเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 

 (3.')  เสนอแนวคิดสร้างสรรคที์�มีต่อการพฒันางาน 
 (3.�) ผลกัดนัแนวคิดไปสู่การปฏิบติั 

 (3.3)  การผลกัดนัความคิดไปสู่ Best Practice 
   การประเมิน 

   ระดบั � ดาํเนินการขอ้ �   ระดบั �  ดาํเนินการขอ้ � - �  
  ระดบั ' ดาํเนินการขอ้ � - '  ระดบั 3  ดาํเนินการขอ้ � – 3 

 (6) การบริการที�ดี ประกอบดว้ย ตวัชี�วดั ดงันี�      
  (6.�)  มีขอ้มูล  ขั�นตอน และสิ�งอาํนวยความสะดวกในการใหบ้ริการ 
  (6.')  มีมาตรฐานระยะเวลาการใหบ้ริการ  
  (6.�)  มีความเสมอภาคในการใหบ้ริการ และมีจิตบริการ  
  (6.3)  เสริมสร้างความประทบัใจในการใหบ้ริการ  

   การประเมิน 
   ระดบั � ดาํเนินการขอ้ �   ระดบั �  ดาํเนินการขอ้ � - �  
  ระดบั ' ดาํเนินการขอ้ � - '  ระดบั 3  ดาํเนินการขอ้ � - 3 

  (7) การวจิยั (เฉพาะตาํแหน่งนกัวจิยั) ประกอบดว้ย ตวัชี�วดั ดงันี�      
  (7.�)  ผา่นการอบรม  สัมมนาที�เกี�ยวขอ้งกบัการวจิยัอยา่งนอ้ย � ปีต่อครั� ง 
  (7.') มีผลงานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื�อประกอบการตัดสินใจในการ
ปฏิบติังานของหน่วยงาน/สถาบนั 
  (7.�)  มีผลงานวจิยัอยา่งนอ้ยปีละ � เรื�อง  
  (7.3)  มีผลงานวจิยัที�ไดรั้บการตีพิมพร์ะดบัชาติ 



   การประเมิน 
   ระดบั � ดาํเนินการขอ้ �   ระดบั �  ดาํเนินการขอ้ � - �  
  ระดบั ' ดาํเนินการขอ้ � - '  ระดบั 3  ดาํเนินการขอ้ � - 3 

  (�) ความรู้ในงาน  (ประเภททั�วไปวฒิุตํ�ากวา่ ป.ตรี) ประกอบดว้ย ตวัชี�วดั ดงันี�      
  (�.�)  มีคาํอธิบายลกัษณะงานของตาํแหน่งตน 
  (�.')  มีความเขา้ใจและปฏิบติัตามขั�นตอน  กระบวนการทาํงาน หรือคู่มือ 
หรือแนวทางการปฏิบติังาน 
  (�.�)  มีความผดิพลาดในการทาํงานไม่เกินร้อยละ �6 
  (�.3)  มีความสามารถในการถ่ายทอดงาน 

   การประเมิน 
   ระดบั � ดาํเนินการขอ้ �   ระดบั �  ดาํเนินการขอ้ � - �  
  ระดบั ' ดาํเนินการขอ้ � - '  ระดบั 3  ดาํเนินการขอ้ � – 3 

  (G) ควา มอุตสาหะในการทําง าน  (ป ระ เภททั�วไป วุ ฒิตํ� ากว่ า  ป .ตรี ) 
ประกอบดว้ย ตวัชี�วดั ดงันี�      

(G.�)  ส่งมอบงานตรงตามเวลาที�ผูบ้งัคบับญัชากาํหนด 
(G.')  ติดตาม และเอาใจใส่ในงานที�รับผดิชอบจนสาํเร็จ และมีคุณภาพ 
(G.�)  อุทิศเวลาใหก้บัการทาํงาน 
(G.3)  ช่วยเหลือกิจกรรมของหน่วยงานที�นอกเหนือจากงานประจาํของตนเอง 

   การประเมิน 
   ระดบั � ดาํเนินการขอ้ �   ระดบั �  ดาํเนินการขอ้ � - �  
  ระดบั ' ดาํเนินการขอ้ � - '  ระดบั 3  ดาํเนินการขอ้ � - 3 

 

 �.!.< แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานสถาบัน 
 สถาบนัไดพ้ฒันาเครื�องมือสาํหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื�อประเมินผลการปฏิบติังานของ
บุคลากรสายสนบัสนุน ประกอบดว้ย แบบประเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราชการและพนกังาน-
สถาบนัสายสนับสนุนของสถาบนั จาํนวน 3 แบบ ตามประเภทของกลุ่มตาํแหน่งในข้อ �.�.' 
จาํนวน 3 กลุ่มตาํแหน่ง ทั�งนี�  สถาบนัมิไดมี้การนาํการจดัทาํบนัทึกผลการปฏิบติังาน หรือ Portfolio 
มาใชเ้ป็นเครื�องมือช่วยในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผลการปฏิบติังานตามภารกิจ 
 ขา้ราชการและบุคลากรสายสนบัสนุนของสถาบนั จะตอ้งประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
จาํนวน ' ครั� ง (รอบ) ต่อปีงบประมาณ โดยมีแบบประเมินผลการปฏิบติังานที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี�   



ตารางที� �.!S แสดงประเภทของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

ตาํแหน่ง 
แบบประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 
ข้าราชการและพนักงานสถาบัน 

รอบที� ! รอบที� ( 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดีและผูอ้าํนวยการกอง PE 08-1 PE 08-2 
เลขานุการคณะ/สาํนกั PE 09-1 PE 09-2 
หวัหนา้กลุ่มงาน PE 10-1 PE 10-2 
ผูป้ฏิบติังาน PE 11-1 PE 11-2 

หมายเหตุ : * แบบประเมินผลการปฏิบติังานทุกแบบอยู่ในระบบการสื�อสารภายในของสถาบนั (ICS) : 
Files/เอกสาร ส่วนรวม-กองบริหารทรัพยากรบุคคล/กลุ่มงานวิจยัและประเมินผลการปฏิบติังาน 

 
 �.!.= การจัดกลุ่มผลการประเมิน 
  คะแนนผลการปฏิบติังานจะถูกจดัออกตามระดบัผลการปฏิบติังานเป็น 6 ระดับ คือ 
ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช ้และตอ้งปรับปรุง โดยการกาํหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดบัแสดงไดด้งันี�  
 
ตารางที� �.!! แสดงระดับการประเมิน ช่วงคะแนน และร้อยละของฐานในการคํานวณ 

 

ระดับการประเมิน ช่วงคะแนน ร้อยละของฐานในการคํานวณ 
ดีเด่น ตั�งแต่ ร้อยละ FE.EE ขึ�นไป ไม่เกินร้อยละ 7 
ดีมาก ร้อยละ GE.EE – GF.FF ไม่เกินร้อยละ 7 

ดี ร้อยละ �E.EE – �F.FF ไม่เกินร้อยละ 7 
พอใช ้ ร้อยละ 7E.EE – 7F.FF ไม่เกินร้อยละ 7 

ตอ้งปรับปรุง ตํ�ากวา่ ร้อยละ 7E.EE ไม่ไดเ้ลื�อนเงินเดือน 
  
กกกกกกกนอกจากนี� ขา้ราชการและพนกังานสถาบนัจะไดรั้บการพิจารณาเลื�อนเงินเดือนนอกจาก
ตอ้งเป็นไปตามผลการปฏิบติังานแลว้ จะตอ้งมีจาํนวนวนัลา จาํนวนครั� งในการมาทาํงานสาย ในแต่ละ
รอบการประเมิน ดงันี�  
 



ตารางที� �.!(  แสดงเกณฑ์จํานวนวันลา และจํานวนครั:งในการมาทาํงานสายในแต่ละรอบ 
  การประเมิน 

 

การเลื�อนเงนิเดอืน 
กรณีมผีลการ 

ประเมนิอยู่ในระดบั 

ข้าราชการและพนักงานสถาบัน 

! ตุลาคม–�! มนีาคม ของปีถัดไป ! เมษายน–�S กนัยายน 

ลากจิ 
จาํนวนครั:ง 

มาทํางานสาย 
ลากจิ 

จาํนวนครั:ง 
มาทํางานสาย 

ดีเด่น/ดีมาก ไม่เกิน �E วนั ไม่เกิน �F ครั� ง ไม่เกิน �E วนั ไม่เกิน �F ครั� ง 
ดี/พอใช ้ ไม่เกิน 'E วนั ไม่เกิน �G ครั� ง ไม่เกิน 'E วนั ไม่เกิน �G ครั� ง 
ตอ้งปรับปรุง เกิน 'E วนั เกิน �G ครั� ง เกิน 'E วนั เกิน �G ครั� ง 

 
 �.!.? การแต่งตั:งคณะกรรมการกลั�นกรองผลการปฏิบัติงาน 
กกกกกก  เพื�อให้มีกลไกสนบัสนุนความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบไดใ้นการประเมินผล
การปฏิบัติงานผูป้ฏิบติัจะได้รับการดูแลให้ได้รับการประเมินผลการปฏิบติัราชการด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม ซึ� งแต่ละคณะ/สํานัก กองในสํานักงานอธิการบดี จะต้องมีการแต่งตั� ง
คณะกรรมการกลั�นกรองผลการปฏิบติัราชการของหน่วยงานขึ�น โดยคณะกรรมการกลั�นกรอง       
มีหนา้ที�ให้ความเห็นเกี�ยวกบัมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบติังาน และ  
ให้ความเห็นเกี�ยวกับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานสถาบัน         
ก่อนนาํเสนออธิการบดี ดงันี�  
   ให้อธิการบดีแต่งตั� งคณะกรรมการกลั�นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขา้ราชการและพนกังานสถาบนั ซึ� งมีหนา้ที�พิจารณาเสนอความเห็นเกี�ยวกบัมาตรฐานและความเป็น
ธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอความเห็นเกี�ยวกับผลการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการและพนกังานสถาบนั โดยมีองคป์ระกอบ ดงันี�  
   �.�.F.� คณะกรรมการกลั�นกรองผลการประเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราชการและ
พนกังานสถาบนั สังกดัสาํนกังานอธิการบดี ประกอบดว้ย 
   �) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   ประธานกรรมการ 
   ') รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ   กรรมการ 
   �) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน   กรรมการ 
   3) ผูอ้าํนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล  เลขานุการ 



 �.�.F.' ให้คณะกรรมการประจําคณะ/สํานักเป็นคณะกรรมการกลั�นกรองผลการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราชการและพนกังานสถาบนั 
 �.�.F.� ขา้ราชการและพนกังานสถาบนัผูใ้ดเห็นวา่การประเมินผลการปฏิบติังานไม่เป็น
ธรรมหรือมีขอ้มูลเกี�ยวกบัการประเมินของตนเองที�ตอ้งการชี�แจงเพิ�มเติม ให้ยื�นหนงัสือแจง้ความ
ไม่เป็นธรรมหรือขอ้มูลเกี�ยวกบัการประเมินของตนเองที�ตอ้งการชี� แจงเพิ�มเติมต่อผูบ้งัคบับญัชา 
ภายใน �6 ว ันทําการ นับจากวันที� รับทราบผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร และให้
ผูบ้งัคบับญัชาส่งเรื�องใหค้ณะกรรมการกลั�นกรองผลการประเมินผลการปฏิบติังาน 
 
�.( วธีิการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 �.(.! วธีิการประเมิน  
  การดําเนินการตามระบบการประเมินผลการปฏิบติังานในรอบการประเมินผลการ
ปฏิบติังานหนึ�งๆ แบ่งไดเ้ป็น � ช่วง คือ 
  �.'.�.� ช่วงที� 1 : เริ�มรอบการประเมิน 
  �.'.�.' ช่วงที� ' : ระหวา่งรอบการประเมิน 
   �.'.�.� ช่วงที� � : ครบรอบการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภาพที� !  แสดงขั:นตอนการดําเนินการตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบหนึ�งปี 
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 �.(.!.! ช่วงที� 1 : เริ�มรอบการประเมิน 
   เมื�อเริ� มรอบการประเมินหนึ� งๆ ผูรั้บการประเมินจะทาํความตกลงร่วมกับ
ผูบ้งัคบับญัชา/ผูป้ระเมินเกี�ยวกบัผลสัมฤทธิ> ของงานที�จะเกิดขึ�นในช่วงรอบการประเมินนั�น หรือทาํ
ขอ้ตกลงทั�งปีงบประมาณ และแบ่งการวดัผลสัมฤทธิ> ของงานออกเป็น ' รอบการประเมิน โดยตอ้งมี
การกาํหนดตวัชี� วดัและค่าเป้าหมาย ตลอดจนทบทวนสมรรถนะที�คาดหมายในตาํแหน่งงานที�

�! มี.ค. ครบรอบการ
ประเมินที� ! 
- ผูป้ระเมินประเมินผลการ
ปฏิบติังานของผูรั้บการ
ประเมินตามแบบประเมิน 
- จดัทาํบญัชีรายชื�อตาม 
ลาํดบัผลการประเมิน
นาํเสนอคณะกรรมการ
กลั�นกรอง 
- แจง้ผลการประเมิน
รายบุคคลและใหค้าํปรึกษา
แนะนาํเป็นรายบุคคล 
- ประกาศผลการประเมิน
ระดบัดีเด่น ดีมาก 

ระหว่างรอบการประเมิน
ที� ! 
- ระหวา่ง � ต.ค. – �� 
มี.ค. ผูบ้งัคบับญัชา
ติดตามความกา้วหนา้
อยา่งต่อเนื�องและให้
ความสาํคญักบัการพฒันา
งานและพฤติกรรม 
- ผูรั้บการประเมิน
ดาํเนินการตามขอ้ตกลง 
- ปรับภาระงาน/ตวัชี�วดั/
ขอ้ตกลงเมื�อมีการ
เปลี�ยนแปลง 

เริ�มรอบการประเมินที� ! 
- สถาบนัประกาศหลกักณฑ ์
 และวิธีการประเมิน 
- ผูป้ระเมินและผูรั้บการประ- 
 เมินร่วมกนัวางแผนปฏิบติั
 ราชการ โดยกาํหนดเป้าหมาย 
 ระดบัความสาํเร็จของงาน
 และพฤติกรรมที�คาดหวงั 
- มีการมอบหมายงาน/จดัทาํ 
 บนัทึกขอ้ตกลงการปฏิบติั
 งาน 

เริ�มรอบการประเมินที� ( : 
กรณปีรับเปลี�ยน/เพิ�มเตมิจาก
รอบการประเมินที� ! 
- ผูป้ระเมินและผูรั้บการประ- 
 เมินร่วมกนัวางแผนปฏิบติั
 ราชการ โดยกาํหนดเป้าหมาย 
 ระดบัความสาํเร็จของงาน
 และพฤติกรรมที�คาดหวงั 
- มีการมอบหมายงาน/จดัทาํ 
 บนัทึกขอ้ตกลงการปฏิบติั
 งาน 

ระหว่างรอบการประเมิน 
ที� ( 
ดาํเนินการเช่นเดียวกบัรอบ
การประเมินที� � 
- ระหวา่ง � เม.ย. – �E ก.ย. 
ผูบ้งัคบับญัชาติดตาม
ความกา้วหนา้อยา่งต่อเนื�อง
และใหค้วามสาํคญักบัการ
พฒันางานและพฤติกรรม 
- ผูรั้บการประเมิน
ดาํเนินการตามขอ้ตกลง 
- ปรับภาระงาน/ตวัชี�วดั/
ขอ้ตกลงเมื�อมีการ  
เปลี�ยนแปลง 

�S ก.ย. ครบรอบการ
ประเมินที� ( 
ดาํเนินการเช่นเดียวกบั
รอบการประเมินที� � 



รับผิดชอบ และเมื�อไดข้อ้ตกลงแลว้ให้กรอกขอ้มูลลงในแบบประเมินผลการปฏิบติังาน เมื�อกรอก
รายละเอียดขอ้มูลต่างๆ ลงในแบบฟอร์มแลว้ ให้ผูรั้บการประเมินรวบรวมเอกสาร โดยนาํส่งกลุ่ม
งานที�เกี�ยวขอ้งกบังานบุคคลหรืองานบริหารงานและธุรการของหน่วยงาน เพื�อเก็บรักษาต่อไป ทั�งนี�  
ผูรั้บการประเมินควรสาํเนาเอกสารดงักล่าวเก็บไวก้บัตนชุดหนึ�งเพื�อใชส้าํหรับการอา้งอิงเมื�อจาํเป็น 
 
 �.(.!.( ช่วงที� 2 : ระหว่างรอบการประเมิน 
  ในระหว่างรอบการประเมินเป็นช่วงเวลาที�ผูรั้บการประเมิน ปฏิบติังานเพื�อให้
เกิดผลงานตามที�ไดต้กลงร่วมกนัไวเ้มื�อเริ�มตน้รอบการประเมิน ผูรั้บการประเมินพึงติดตามงานที�
รับผดิชอบ พิจารณาปัญหาและหนทางแกไ้ข ปรึกษาหารือกบัผูบ้งัคบับญัชา/ผูป้ระเมินในการแกไ้ข
ปัญหาให้ลุล่วง เพื�อให้การปฏิบติังานบรรลุผลตามที�ได้ตกลงกนัไว ้ พร้อมทั�งควรพิจารณา
พฤติกรรมการปฏิบติังานของตนวา่สามารถทาํไดเ้ท่ากบั หรือดีกวา่ระดบัสมรรถนะของตาํแหน่ง
หรือไม่ และควรปรับเปลี�ยนพฤติกรรม หรือพฒันาตนเองเพื�อให้มีพฤติกรรมหรือสมรรถนะตามที�
ควรจะเป็น เนื�องจากงานของสถาบนัเป็นงานที�มีการเปลี�ยนแปลงอยูบ่า้ง ทาํให้เป้าหมายการปฏิบติั
ราชการอาจผดิแผกไปจากที�ไดต้กลงกนัไวเ้มื�อเริ�มรอบการประเมิน ในกรณีดงักล่าว ผูบ้งัคบับญัชา/
ผูป้ระเมินอาจทาํใหค้าํปรึกษาชี�แนะแก่ผูรั้บการประเมินในการปรับเปลี�ยนตวัชี� วดั และคะแนนตาม
ระดบัค่าเป้าหมายที�ไดต้กลงกนัไวแ้ต่แรกก็ได้ และให้ปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลในแบบกาํหนดและ
ประเมินผลสัมฤทธิ> ของงานดว้ย 
 
 �.(.!.� ช่วงที� 3 : เมื�อครบรอบการประเมิน 
  เมื�อครบรอบการประเมิน ผูบ้งัคบับญัชา/ผูป้ระเมินจะประเมินผลการปฏิบติังาน
ของผูรั้บการประเมิน โดยจะพิจารณาตามองคป์ระกอบการประเมินซึ� งประกอบดว้ย องคป์ระกอบ
ดา้นผลสัมฤทธิ> ของงาน และองค์ประกอบดา้นสมรรถนะ การประเมินจะเริ�มจากการที�งานบุคคล
ของหน่วยงานนาํส่งเอกสารการประเมินของผูรั้บการประเมินให้แก่ผูบ้งัคบับญัชา/ผูป้ระเมินเพื�อ
พิจารณาประเมินผล และให้ลงคะแนนในแบบการประเมินผลการปฏิบติังาน ในส่วนของการ
ประเมินองคป์ระกอบดา้นผลสัมฤทธิ> ของงาน ให้อา้งอิงตวัชี� วดั และคะแนนตามระดบัค่าเป้าหมาย 
ที�ระบุอยูใ่นแบบประเมินผลสัมฤทธิ> ของงาน สําหรับการประเมินองค์ประกอบดา้นสมรรถนะ ให้ผู ้
ประเมินดาํเนินการประเมินความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competency) โดยให้อา้งอิงสมรรถนะหลกั 
(Core Competency) และสมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competency) ของสถาบนั 
 
 



 �.(.( บทบาทของผู้เกี�ยวข้องในแต่ละช่วงของรอบการประเมิน 
กกกกกกกบทบาทของผูเ้กี�ยวขอ้งอยา่งนอ้ย 6 กลุ่ม เมื�อเริ�มรอบประเมิน ระหวา่งรอบประเมิน และ
ครบรอบการประเมิน มีรายละเอียดดงันี�  
 
ตารางที� �.!� แสดงบทบาทของผู้เกี�ยวข้องในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
เมื�อเริ�มรอบการประเมนิ  ระหว่างรอบการประเมนิ เมื�อครบรอบการประเมนิ 

!. ผู้ประเมนิ :  
 �.� ร่วมกับผูรั้บการประเมิน
ในการวางแผนการปฏิบัติงาน 
กาํหนด     
  - เป้าหมาย 
  - ระดับความสําเร็จของ
งานที�คาดหมาย 
 - ตัว ชี� ว ัด ค ว า ม สํ า เ ร็ จ
ดงักล่าว ของผูรั้บการประเมิน 
 - ระดบัสมรรถนะตาม 
สมรรถนะหลกั และสมรรถนะ
ส่วนบุคคล 
 �.' แ จ้ ง ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร
ประเมิน 

!. ผู้ประเมนิ :  
 �.� ตรวจสอบติดตามการ
ปฏิบติังานของผูรั้บการประเมิน 
 �.' ให้คาํปรึกษา แนะนํา 
และช่วยเหลือผูรั้บการประเมิน
ในกรณีเ กิดข้อขัดข้องในการ
ทาํงาน เพื�อให้ผูรั้บการประเมิน
สา ม า ร ถ ปฏิ บัติ ง า นไ ด้บ ร ร ลุ
เป้าหมายตามที�กาํหนดไว ้
 �.� ปรับเปลี�ยน เพิ�ม ลด
ตวัชี� วดั หรือค่าเป้าหมายผลงาน
ตามสถานการณ์ 

!. ผู้ประเมนิ : 
 �.� ประเมินผลการปฏิบติังาน
ข อ ง ผู ้ รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต า ม
หลักเกณฑ์และวิธีการที� ได้ทํา
ความตกลงร่วมกนัและประกาศ
ให้ทราบโดยทั�วกันเมื�อช่วงเริ� ม
รอบการประเมิน 
 �.' แจง้ผลการประเมิน และ
ให้คําปรึกษาชี� แนะแก่ผู ้รับการ
ประเมินเป็นรายบุคคลแบบตวั 
ต่อตวั 
 �.� เ ก็ บ แ บ บ ส รุ ป ผ ล ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ที�
งานการเจา้หนา้ที� เป็นเวลาอย่าง
นอ้ย ' รอบการประเมิน 

(. ผู้รับการประเมนิ :  
  ร่วมกับผู ้ประเมินในการวาง
แผนการปฏิบัติงาน กําหนด
เป้าหมายระดับความสําเร็จของ
ง า น ที� ค า ด ห ม า ย  ตั ว ชี� ว ั ด
ความสาํเร็จดงักล่าวของผูรั้บการ
ประเมินรวมถึงระดบัสมรรถนะ
ต า ม ส ม ร ร ถ น ะ ห ลั ก แ ล ะ
สมรรถนะส่วนบุคคล 
 

(. ผู้รับการประเมนิ : 
 ขอคาํปรึกษา คาํแนะนาํ และ
ความช่วยเหลือจากผูบ้งัคบั-
บญัชา/ผูป้ระเมิน ในกรณีที�เกิด
ขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบติังาน 
 

(. ผู้รับการประเมนิ : 
 '.� ลงนามรับทราบผลการ
ประเมิน 
 '.' รั บ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ จ า ก
ผูบ้ังคับบัญชา/ผูป้ระเมินนําไป
ปรับปรุงการปฏิบติังานต่อไป 



เมื�อเริ�มรอบการประเมนิ  ระหว่างรอบการประเมนิ เมื�อครบรอบการประเมนิ 

�. คณะกรรมการกลั�นกรองผล
การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน : 

- 

�. คณะกรรมการกลั�นกรองผล
การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน : 

- 

�. คณะกรรมการกลั�นกรองผล
การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน : 
 �.� พิจารณากลั�นกรองผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในหน่วยงาน เพื�อความ
เป็นมาตรฐา นและควา มเ ป็น
ธรรม ในการใช้ดุลยพินิจของ
ผูบ้งัคบับญัชา/ผูป้ระเมิน 

/ .  ง า น ก า ร เ จ้ า ห น้ า ที� ข อ ง
หน่วยงาน  
 4.1 สรุปข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศหลกัเกณฑข์องสถาบนัที�
เกี�ยวขอ้งกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเสนอผู ้มีอาํนาจเพื�อ
ทราบและพิจารณา 
 3.' แจง้ประกาศให้ทราบทั�ว
กนั 
 

/.  ง า น ก า ร เ จ้ า ห น้ า ที� ข อ ง
หน่วยงาน 
 เตรียมแบบฟอร์ม/เอกสาร
ต่างๆ เพื�อให้ผูป้ระเมินนาํไปใช้
ประเมิน 
 

/ .  ง า น ก า ร เ จ้ า ห น้ า ที� ข อ ง
หน่วยงาน 
 3.� รวบรวมผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานจากกลุ่มงาน/ฝ่าย 
นาํส่งคณะกรรมการกลั�นกรองผล
การประเมินผลการปฏิบติังาน 
 3.' เตรียมประกาศรายนามผูที้�
มีผลกา รปฏิบัติ งา นใ นระดับ 
“ดีเด่น” และ “ดีมาก” 
 3.� เก็บผลการปฏิบติังานของ
แต่ละรายไว ้ ในแบบบันทึก
ประวติัราชการ 

2. ผู้บริหารของหน่วยงาน : 
 6.� กําหนดเป้าหมายระดับ
หน่วยงาน 
 6.' พิ จ า ร ณ า ล ง น า ม ใ น
ประกาศหลกัเกณฑ ์
 

2. ผู้บริหารของหน่วยงาน : 
 ติดตามกาํกบัการปฏิบติังานใน
ภาพรวม 
 

2. ผู้บริหารของหน่วยงาน : 
 6.� ล ง น า ม ใ น ป ร ะ ก า ศ
รายนามขา้ราชการและพนักงาน
สถาบนัที�มีผลการปฏิบติังานใน
ระดบั “ดีเด่น” และ “ดีมาก” 
 6.' สั� ง ป ร ะ ก า ศ ร า ย น า ม
ดั ง ก ล่ า ว ใ ห้ ท ร า บ ทั� ว กัน ใ น
หน่วยงาน 

 
 



�.� เงื�อนไข/ ข้อสังเกต/ ข้อควรระวัง/ สิ�งที�ควรคํานึงถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน/ แนวคิด/
งานวจัิยที�เกี�ยวข้องกบัการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 �.�.! เงื�อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  �.�.�.� ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานที�สถาบันกําหนดเป็นเครื� องมือสําหรับผู ้
ประเมินและผูรั้บการประเมิน 
  �.�.�.' ตวัชี� วดัผลการปฏิบติังานใดที�ยงัไม่ได้กาํหนดคะแนนไว ้ให้หน่วยงานกาํหนด
คะแนนและเกณฑก์ารใหค้ะแนนเอง 
  �.�.�.� ตัวชี� วดัผลสัมฤทธิ> ของงานตามยุทธศาสตร์ของสถาบัน/หน่วยงานสําหรับ
หวัหนา้กลุ่มงาน และผูป้ฏิบติังาน ใหเ้ป็นไปตามที�หน่วยงานทาํความตกลงกบัหวัหนา้กลุ่มงานหรือ
ผูป้ฏิบติังาน 
  �.�.�.3 ตวัชี� วดัผลสัมฤทธิ> ของงานตามหนา้ที�และความรับผิดชอบสําหรับหวัหนา้กลุ่ม
งาน และผูป้ฏิบติังานให้หน่วยงานเลือกตวัชี� วดัตามบญัชีรายชื�อตวัชี� วดัผลการปฏิบติังานของ
สถาบนั หรือหน่วยงานจะกาํหนดตวัชี� วดัเพิ�มเติมโดยทาํความตกลงกบัผูรั้บการประเมินก็ได ้ทั�งนี�  
ตวัชี�วดัควรมีไม่นอ้ยกวา่ 6 ตวัชี�วดั 
  �.�.�.6 ในกรณีที�กลุ่มงานใดหรือตําแหน่งงานใดย ังไม่ได้กําหนดตัวชี� วดัผลการ
ปฏิบติังาน ใหห้น่วยงานกาํหนดตวัชี�วดัผลการปฏิบติังานและทาํความตกลงกบัผูรั้บการประเมิน 
    �.�.�.7 กรณีที�ผูรั้บการประเมินไดรั้บมอบหมายใหไ้ปช่วยราชการหรือปฏิบติัราชการใน
ส่วนราชการ/หน่วยงานอื�น ผูป้ระเมินจะไดแ้ก่ หวัหนา้ส่วนราชการ/หน่วยงานที�ผูรั้บการประเมินไป
ช่วยราชการฯ หรือผู ้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานดังกล่าวให้เป็น
ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง 
   �.�.�.� กรณีที�เกิดจากการปฏิบติัราชการในหน่วยงานเกินกวา่ ' หน่วยงาน ในรอบการ
ประเมินเดียวกนัของผูรั้บการประเมิน ผูป้ระเมินจะไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงตามโครงสร้างของ
สถาบนั หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายจากอธิการบดีใหเ้ป็นผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง ร่วมกบัหวัหนา้โครงการ 
และ/หรือหวัหนา้ส่วนราชการ/หน่วยงานที�ผูรั้บการประเมินไปช่วยราชการ 
   �.�.�.G ให้ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงทาํความตกลงกบัผูรั้บการประเมิน และ/หรือหัวหน้า
โครงการ และ/หรือหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานที�ผูรั้บการประเมินไปช่วยราชการเกี�ยวกับ
สัดส่วนการทาํงานของผูรั้บการประเมินที�จะนาํมาใชป้ระเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราชการหรือ
พนกังานสถาบนัผูรั้บการประเมินนั�น 
 
 



 �.�.( ข้อสังเกตการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  �.�.'.� ตวัชี�วดัสาํคญับางตวัอาจไมไดถู้กมอบหมายหรือถ่ายทอดในระดบับุคคล 
  �.�.'.' งานยุทธศาสตร์ในกลุ่มผู ้ปฏิบัติงานถูกกําหนดคะแนนการประเมินเพียง 6 
คะแนน ทาํใหถู้กลดความสาํคญัลง 
  �.�.'.� ตวัชี� วดัการประเมินความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competency) ใช้สมรรถนะและ
เกณฑเ์หมือนกนัทุกกลุ่มตาํแหน่ง และถูกประเมินโดยคนๆ เดียว 
  �.�.'.3 ตวัชี�วดัผลการปฏิบติังานเดียวกนัผูรั้บการประเมินกาํหนดคะแนนและเป้าหมายไม่
เท่ากนั 
 
 �.�.� ข้อควรระวงัในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  �.�.�.� ผูป้ฏิบติังานดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบั ระเบียบ 
และประกาศของสถาบนัที�เกี�ยวขอ้ง 
  �.�.�.' ผูป้ฏิบติังานดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานตอ้งรักษาความลบัและไม่เปิดเผย
ความลบัส่วนบุคคลโดยเด็ดขาด  
  �.�.�.� ผูป้ระเมินหรือผูบ้งัคบับญัชาตอ้งประเมินโดยยึดหลกัความยุติธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้กล่าวคือ 
   �) ดา้นกระบวนการ คือ ความเหมาะสม ถูกตอ้งของกระบวนการประเมิน 
   ') ดา้นการปฏิบติัต่อบุคคล คือ ใหค้วามเท่าเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบติั 
   �) ดา้นผลลพัธ์ คือ ความเหมาะสม ถูกตอ้ง ชัดเจนในการตดัสินใจและผลลพัธ์    
ที�คาดวา่จะตามมา 
 �.�.�.3 ติดตามให้ผู ้ประเมินหรือผู ้บังคับบัญชา และผู ้รับการประเมินควรมีการ
ประเมินผลเป็นระยะ ๆ ไม่ควรรอให้งานเสร็จสมบูรณ์จึงประเมิน เพราะจะไม่มีโอกาสแก้ไข/
ปรับปรุงผลงานที�ผดิพลาดได ้
 
 �.�./ สิ�งที�ควรคํานึงถึงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  �.�.3.� ผูป้ฏิบติังานดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานตอ้งมีการเตรียมการและวางแผน
งานใหก้ารประเมินผลการปฏิบติังานเป็นไปตามกรอบของเวลาที�กาํหนด 
  �.�.3.' ผูป้ฏิบติังานดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานควรชี�แจงให้ผูป้ระเมิน ผูรั้บการ
ประเมิน และผูที้�เกี�ยวขอ้งเขา้ใจถึงหลกัเกณฑ์และวิธีการโดยถ่องแท ้เพื�อให้การปฏิบติัดาํเนินไปใน
ทิศทางและแนวเดียวกนั 



  �.�.3.� ผูป้ระเมินและผูรั้บการประเมินควรกําหนดกรอบการพิจารณาตัวชี� วดัและ        
ค่าเป้าหมายรายบุคคล  โดยตอ้งคาํนึงถึงตวัชี� วดัตอ้งสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของหน่วยงาน ทบทวน
ผลการปฏิบติังานที�ผา่นมา เป้าหมายของงาน ตอ้งทาํอะไรใหส้าํเร็จ และจะวดัความสาํเร็จอยา่งไร 
  �.�.3.3 ผูป้ระเมินหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งติดตามและให้คาํปรึกษาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
เพื�อผลกัดนัใหง้านสาํเร็จ 
  �.�.3.6 ผูรั้บการประเมินหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งมีการรายงานผลการปฏิบติังานเป็น
ระยะๆ ขอคาํแนะนาํ และปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาในกรณีที�พบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
  �.�.3.7 ผู ้ประเมินหรือผู ้บังคับบัญชาต้องคํานึงถึงผลงานที�ผู ้รับการประเมินหรือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํไดจ้ริง เปรียบเทียบกบัค่าเป้าหมายของตวัชี� วดัที�ไดร่้วมกนักาํหนดไวต้ั�งแต่ตน้
รอบการประเมิน และพฤติกรรมการปฏิบติังานที�ปรากฎ โดยไม่ใชค้วามรู้สึกมากกว่าเหตุผล  การ
เอาตวัเองเขา้เปรียบเทียบ การมีอคติกบัลกัษณะต่างๆ ของผูรั้บการประเมิน เป็นตน้ 
 
 �.�.2 แนวคิด/งานวจัิยที�เกี�ยวข้องกบัการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  สํานกังาน ก.พ. ('66' : 6) การประเมินผลการปฏิบติัราชการ หมายถึง การประเมินความ 
สําเร็จของงานอนัเป็นผลมาจากการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานตลอดรอบการประเมิน ดว้ยวิธีการ  
ที�องคก์รกาํหนด โดยเปรียบเทียบผลงานกบัเป้าหมายที�กาํหนดไวใ้นแผนการปฏิบติัราชการ ตามเกณฑ์
มาตรฐานผลงานที�ผูบ้งัคบับญัชาและผูป้ฏิบติังานกาํหนดร่วมกนัไวต้ั�งแต่ตน้รอบการประเมิน 
 สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ('66� : �) การประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
หมายถึง การประเมินค่าของผลการปฏิบติังานของขา้ราชการ โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ> ของงานใน
หน้าที�ที�ได้รับมอบหมาย ซึ� งตอ้งมีการกาํหนดดชันี� ชี� วดั หรือหลักฐานบ่งชี� ความสําเร็จของงาน
ร่วมกนั ระหว่างผูป้ระเมินและผูรั้บการประเมิน และพิจารณาพฤติกรรมในการปฏิบติัราชการของ
ขา้ราชการตามสมรรถนะที�กาํหนด  
 สมพร ศิลป์สุวรรณ์ (ออนไลน์ : '667) การวดัและประเมิน (Evaluation หรือ Appraisal) 
เป็นการวดัและประเมินใน 2 เรื�องดว้ยกนั คือ วดัประเมินผลงาน (Performance Measurement) เพื�อ
ประเมินวา่พนกังานมีผลงานที�มีประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ� งวตัถุประสงคใ์นการประเมิน เช่น การเลื�อน
ขึ�นเงินเดือน การเลื�อนชั�นเลื�อนตาํแหน่ง และ การวดัประเมินขีดความสามารถ (Competency 
Assessment) เป็นการประเมินตามเกณฑ์ที�กาํหนดไวใ้นงานประกอบดว้ย ความรู้ ทกัษะ การรับรู้
ตนเอง บทบาททางสังคมบุคลิกลกัษณะและแรงจูงใจที�ประกอบกนัทาํใหแ้ต่ละคนไดรั้บความสาํเร็จ
ในการทาํงานแตกต่างกัน ซึ� งการประเมินทั�งสองเรื� องนี� เป็นส่วนหนึ� งของการบริหารผลการ
ปฏิบติังาน (Performance Management) การวดัประเมินผลการปฏิบติังานและขีดความสามารถ 



(Measure Performance and Competency) ในปัจจุบนัอาจมีการกาํหนดสัดส่วนการวดัประเมินผล
การปฏิบติังานต่อขีดความสามารถ (Performance : Competency) ในสัดส่วน 80:20  70:30  60:40 
ทั�งนี� ขึ�นกบัสถานะขององคก์ร 
 วาสินี  ใยโพธิ> ทอง ('666 : บทคดัยอ่) ไดว้ิจยั เรื�อง การติดตามและประเมินผลระบบการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ผลการศึกษาวจิยั พบวา่ 
 �.  ความคิดเห็นต่อวตัถุประสงคข์องการประเมินผลการปฏิบติังานของสถาบนั บุคลากร
ส่วนใหญ่เห็นดว้ยเนื�องจากเป็นไปเพื�อพฒันาบุคลากร เพื�อการพฒันาและปรับปรุงการปฏิบติังาน
ทุกคนให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ� น และเพื�อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น การเลื�อน
เงินเดือนค่าตอบแทน การใหร้างวลัประจาํปี การจูงใจ และอื�นๆ 
 '.  ความคิดเห็นเกี�ยวกบัระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน บุคลากรส่วนใหญ่เห็นดว้ย
กับจาํนวนครั� งในการประเมินข้าราชการ ' ครั� ง/ปีงบประมาณ และพนักงานสถาบัน � ครั� ง/
ปีงบประมาณ องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน ที�ประกอบไปด้วย
ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด ผูบ้งัคบับญัชาชั�นตน้ตามสายงานของผูรั้บการประเมินเป็นกรรมการ และ
เจ้าหน้าที�ที�ได้รับมอบหมายในตาํแหน่งเลขานุการ องค์ประกอบที�ใช้ในการประเมิน ก็มีความ
เหมาะสมและมีความครอบคลุมครบถว้นดี เกณฑ์การพิจารณาของการประเมินผลการปฎิบติังาน 
เป็นเกณฑ์ที�มีความเหมาะสมและเป็นลาํดับดี การเลื�อนเงินเดือนร้อยละ �-7 ของทุกระดบัการ
ประเมิน การจดัสรรเงินเลื�อนเงินเดือนของขา้ราชการร้อยละ '.F6 และพนกังานสถาบนั จดัสรรให้
ร้อยละ 6.FE บุคลากรส่วนใหญ่เห็นดว้ยเนื�องจากมีความเหมาะสม แต่ควรจดัสรรชดเชยให้ในกลุ่มที�
เป็นพนกังานสถาบนั เพราะสวสัดิการของพนกังานสถาบนัไม่เท่ากบัขา้ราชการ 
 �.  ความคิดเห็นต่อเวลาเริ� มการประเมินผลการปฎิบัติงาน บุคลากรส่วนใหญ่ได้มี
การศึกษาและรับทราบประกาศหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบติังาน มีการร่วมกาํหนด
ขอ้ตกลงร่วมกนัเกี�ยวกบัการมอบหมายงาน ตวัชี�วดัการปฏิบติังานหรือหลกัฐานบ่งชี�ความสําเร็จของ
งานอยา่งเป็นรูปธรรมกบัผูบ้งัคบับญัชา รวมทั�งไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายในการทาํงาน
หรือการปฏิบติังาน 
 3.  ความคิดเห็นต่อเวลาระหว่างรอบการประเมินผลการปฎิบติังาน บุคลากรส่วนใหญ่
ตอบว่า ผูบ้งัคบับญัชาไดมี้การสอบถามและ/หรือให้คาํปรึกษาแนะนาํแก่ผูต้อบแบบสอบถามเพื�อ
พฒันา แกไ้ข ปรับปรุงผลสัมฤทธิ> ของงาน พฤติกรรมหรือสมรรถนะในการทาํงาน 
 6.  ความคิดเห็นต่อเวลาสิ�นสุดรอบการประเมินผลการปฏิบติังาน บุคลากรส่วนใหญ่ 
ตอบวา่ไดรั้บโอกาสจากผูบ้งัคบับญัชาให้แสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัผลการประเมิน ทั�งผูบ้งัคบับญัชา
และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได้ทาํการวิเคราะห์ผลสําเร็จของงานและพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการ



ปฏิบติังาน เพื�อหาความจาํเป็นในการพฒันารายบุคคลร่วมกนั บุคลากรทุกกลุ่มได้รับแจง้ผลการ
ประเมินให้ทราบเป็นรายบุคคล  และไดรั้บทราบประกาศรายชื�อผูมี้ผลการปฏิบติังานอยู่ในระดบั
ดีเด่นและดีมาก 
 7.  ระดบัความคิดเห็นต่อการปฎิบติังานภายหลงัการใช้ระบบประเมินผล อยู่ในระดบั
ปานกลาง  คือ บุคลากรส่วนมากมีผลการปฎิบติังานที�สูงขึ�น เพราะมีตวัชี� วดัเป็นตวักระตุน้ ให้มีการ
ตื�นตวัในการดาํเนินการให้ได้ผลงานตามเป้าหมายที�ได้กาํหนดไวใ้นแต่ละตวัชี� วดั (KPI) มีการ
ทาํงานเป็นทีม มีการกาํหนดเป้าหมายการทาํงาน และมีการวางแผน ผลการปฎิบติังานเป็นรูปธรรม
และมีความชดัเจน 
 
�./ วธีิการให้บริการกบัผู้รับบริการมีความพงึพอใจ 
 �.3.�  การให้บริการของผูป้ฏิบติังานดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานตอ้งแสดงพฤติกรรม 
ท่าทาง คาํพดูและนํ�าเสียงที�เหมาะสมในการชี�แจง อธิบาย ให้คาํปรึกษา และแนะนาํในเรื�องต่างๆ ที�
เกี�ยวขอ้งกบัการประเมินผลการปฏิบติังาน 
 �.3.'  ผูป้ฏิบติังานด้านการประเมินผลการปฏิบติังานตอ้งปฏิบติัต่อทุกคนดว้ยความเท่าเทียม
และไม่เลือกปฏิบติั ใหค้วามช่วยเหลืออยา่งเตม็ใจ และตอ้งรักษาความลบัส่วนบุคคล 
 �.3.�  ผูป้ฏิบติังานด้านการประเมินผลการปฏิบติังานตอ้งรับฟังความคิดเห็นและร่วมรับฟัง
ความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงานในเรื�องการประเมินผลการปฏิบติังาน 
 �.3.3  ผูป้ฏิบติังานดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจในระบบการ
ประเมินผลการปฏิบติั โดยเฉพาะการกาํหนดตวัชี� วดัและค่าเป้าหมายต่างๆ เพื�อจะไดใ้ห้คาํแนะนาํ
ตอบขอ้ซกัถามใหแ้ก่บุคลากรในหน่วยงาน รวมทั�ง ร่วมแกไ้ขปัญหาและเสนอแนะการปรับเปลี�ยน
วธีิการปฏิบติังานเพื�อใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น   
 
�.2 วธีิการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 �.6.� การติดตามผลการปฏิบติังาน เพื�อเป็นการตรวจสอบและดูผลการปฏิบติังานของบุคลากร
เป็นช่วงๆ ว่าผลการปฏิบติังานที�วางไวด้าํเนินการเป็นไปตามแผนหรือไม่ หรืออาจจะตอ้งมีการ
ปรับเปลี�ยนเป้าหมายใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ หรืออาจตอ้งมีการปรับปรุงอยา่งทนัท่วงที 
  โดยทั�วไปผู ้ปฏิบัติงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานจะมีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานโดยจัดทาํแผนหรือกาํหนดระยะเวลาในการติดตามการประเมินผลปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน ซึ� งแบ่งเป็น ' ช่วงการประเมิน ในขณะที�ผูป้ระเมินหรือผูบ้งัคบับญัชาจะเป็นผูติ้ดตามผล



การปฏิบติังานส่วนบุคคลของผูรั้บการประเมินหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที�เกี�ยวขอ้งกบัตวัชี� วดัและ      
ค่าเป้าหมายเป็นไปตามขอ้ตกลงหรือไม่ 
  
ตารางที� �.!/  แสดงการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละรอบการประเมิน 
   สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

ขั:นตอนที� 
อยู่ใน 

ความรับผดิชอบ 
ของ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ครั:งที� ! ครั:งที� ( 

! ต.ค.  - �! ม.ีค.  ! เม.ย. - �S ก.ย.  
�. กาํหนดตวัชี� วดัและจดัทาํขอ้ตกลงเพื�อใชใ้น
การประเมินรายบุคคล 

ผูป้ระเมินและผูรั้บ
การประเมิน 

ภายใน 
กนัยายน 

ภายใน 
มีนาคม 

'. ผู ้ป ร ะ เ มิ น / ผู ้บัง คับ บัญ ช า ติ ด ต า ม ใ ห้
คาํปรึกษา ปรับตวัชี�วดัและเป้าหมาย 

ประเมิน/
ผูบ้งัคบับญัชา 

ตุลาคม-กมุภาพนัธ์ เมษายน-สิงหาคม 

�. จัดทาํคาํสั�งแต่งตั� งคณะกรรมการประเมิน
และพฒันาผลการปฏิบติังาน 

หน่วยงาน ภายใน 
ตุลาคม 

ภายใน 
เมษายน 

3. ผู ้รับการประเมินส่งแบบประเมินผลการ
ปฏิบติังานต่อผูบ้งัคบับญัชา 

ผูรั้บการประเมิน ภายใน 
'G กมุภาพนัธ์  

ภายใน 
�E สิงหาคม  

6.  ประเมินผลการปฏิบติังานและให้คะแนน 
แ ล ะ พิ จ า ร ณ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น กับ ว ง เ งิ น
งบประมาณที�ไดรั้บจดัสรร 

ผูบ้งัคบับญัชาและ 
หน่วยงาน 

ภายใน 
G มีนาคม  

ภายใน 
7 กนัยายน  

7.  นําผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการ
กลั�นกรองฯ ประจาํคณะ/สาํนกั 

หน่วยงานและ 
คณะกรรมการ 

กลั�นกรอง 

ภายใน 
�� มีนาคม  

ภายใน 
�� กนัยายน  

�. แจง้ผลการประเมิน และแบบสรุปฯ ที�
เกี�ยวขอ้งไปยงักองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 �.� แบบฟอร์มบญัชีการเลื�อนเงินเดือนและ
เลื�อนขั�นค่าจา้ง 
 �.' แบบสรุปคณะกรรมการกลั�นกรองผล
การประเมินผลการปฏิบติังานฯ  
 �.� แบบสรุปผลการประเมินและแนวทาง 
การพฒันาการปฏิบติังานของบุคลากร
รายบุคคล   

หน่วยงาน ภายใน 
�6 มีนาคม  

ภายใน 
�7 กนัยายน  



ขั:นตอนที� 
อยู่ใน 

ความรับผดิชอบ 
ของ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

ครั:งที� ! ครั:งที� ( 

! ต.ค.  - �! ม.ีค.  ! เม.ย. - �S ก.ย.  
G.  แจ้งผลและประกาศรายชื� อผู ้มี ผลการ
ปฏิบัติ งานอยู่ ในระดับดี เด่นและดีมากให้
บุคลากรทราบโดยทั�วกนั (ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด
ของแต่ละหน่วยงานเป็นผูล้งนามในคาํสั�ง) 

หน่วยงาน ภายใน 
�� มีนาคม  

ภายใน 
�E กนัยายน  

F.  กองบริหารทรัพยากรบุคคลออกคาํสั�งเลื�อน
เงินเดือน และแจง้ผล 

กองบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

ภายใน 
� เมษายน  

ภายใน 
� ตุลาคม  

 
�.4 วธีิการแจ้งผลการประเมินรายบุคคล 
 สํานกังาน ก.พ. ('66' : 76-7�) หลงัจากการประเมินผลการปฏิบติัราชการ ผูบ้งัคบับญัชาหรือ   
ผูป้ระเมินตอ้งแจง้ผลการประเมินดงักล่าวให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูรั้บการประเมินทราบ การแจง้
ผลการประเมินนี�จะตอ้งดาํเนินการ 2 กรณี คือ 
 �.7.� การแจง้ผลการประเมินเป็นรายบุคคล พร้อมให้คาํปรึกษา แนะนาํเพื�อนาํไปสู่การพฒันา
ผลการปฏิบติัราชการรวมทั�งพฤติกรรม ก่อนเขา้สู่วงจรของการปฏิบติัราชการในรอบปีงบประมาณ
ใหม่ต่อไปซึ�งในการแจง้ผลการประเมินกรณีนี�ตอ้งใหผู้รั้บการประเมินลงนามรับทราบดว้ย 
 �.7.' การแจง้ผลการประเมินผูมี้ผลงานดีเด่น และดีมาก ซึ� งเป็นการประกาศให้ทราบทั�วกนั 
เพื�อให้เกิดความโปร่งใสในการดาํเนินงาน และเป็นการยกยอ่ง ชมเชยผูที้�มีผลการปฏิบติัราชการ
ดีเด่นและดีมาก ใหเ้ป็นที�ประจกัษโ์ดยทั�วกนั 
 แต่ละกรณีมีรายละเอียด ดงันี�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 �.4.! การแจ้งผลการประเมินเป็นรายบุคคล 
 

แผนภาพที� ( แสดงขั:นตอนการดําเนินการแจ้งผลการประเมินรายบุคคล 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที�มา : ประยกุตจ์ากคู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการ : ภาพรวมระบบบริหารผลงานและระบบ
 ประเมินผลการปฏิบติัราชการ สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ('66') หนา้ 77 
 

 �.7.�.�  สาระสาํคญัที�ผูป้ระเมินควรแจง้ต่อผูรั้บการประเมิน 
 1) แจง้ผลคะแนนรวมผลการประเมินที�ผูรั้บการประเมินรายนั�นๆ ไดรั้บ ทั�งใน
ส่วนคะแนนผลสัมฤทธิ> ของงาน และคะแนนพฤติกรรมการปฏิบติังาน (สมรรถนะ) วา่ไดค้ะแนน
รวมอยูใ่นระดบัใด เช่น ดีเด่น ดีมาก ดี เป็นตน้ 
 2) ชี� ให้เห็นจุดเด่นและประเด็นที�ผูรั้บการประเมินควรตอ้งพฒันาเพิ�มเติมให้ดี
ยิ�งขึ�นในส่วนของผลสัมฤทธิ> ของงาน และพฤติกรรมในการปฏิบติังาน 

ผูป้ระเมินจดัเตรียมเอกสารแสดงผลการประเมิน - แบบฟอร์มสรุป 
 ผลการประเมิน 
- คะแนนผลการประเมิน 
- หลกัฐาน/คาํแนะนาํ 

ผู้ประเมนิ 

ผู้รับการประเมนิ 

ไม่ยอมรับ 
ผลการประเมิน 

ยอมรับ 
ผลการประเมิน 

ลงนามรับทราบ 
ในแบบสรุปผลการ

ประเมิน 

ผูป้ระเมินขอให้พยาน 
ลงนามยนืยนัการแจง้ผล

การประเมิน 

ผู้ประเมิน 
� แจง้ผลการประเมินดว้ยวาจา 

� ให้คาํปรึกษาแนะนาํเพิ�มเติม 

ไม่ยอมลงนาม 
รับทราบผลการประเมิน 

ผูป้ระเมินนดัหมายวนัแจง้ผลการประเมิน 



ตารางที� �.!2 แสดงสาระสําคัญที�ผู้ประเมินควรแจ้งต่อผู้รับการประเมิน 
 

ผู้ได้รับการประเมนิได้คะแนน สาระสําคัญที�ควรแจ้งต่อผู้รับการประเมนิ 

ระดบั “ด”ี ขึ:นไป � ชี� ใหเ้ห็นจุดเด่น และแนะนาํแนวทางที�ผูรั้บการ
ประเมินจะพฒันาตนเองใหดี้ยิ�งขึ�นต่อไป 

� หารือแนวทางการพฒันาเพิ�มเติม 

ระดบั “พอใช้” หรือ “ต้องปรับปรุง” � ชี� แนะประเด็นข้อบกพร่องที�ต้องได้รับการ
ป รั บ ป รุ ง แ ก้ไ ข ทั� ง ใ น ส่ ว น ข อ ง ง า น แ ล ะ
พฤติกรรม 

� หาจุดเด่น (ที�มี) เพื�อกระตุน้ใหผู้รั้บการประเมิน
มีกาํลงัใจปฏิบติัหนา้ที�ต่อไป 

� หารือเพื�อกาํหนดแนวทางการพฒันางาน และ
พฤติกรรม 

 
 �.4.(  การแจ้งผลการประเมินระดับดีเด่น และดีมาก 
  การแจง้ผลการประเมินระดบั “ดีเด่น” และ “ดีมาก” เมื�อหน่วยงานพิจารณาผลการประเมิน
เสร็จสิ�นแลว้ ใหส่้งผลการประเมินให้กลุ่มงานที�ดาํเนินงานดา้นการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน 
เพื�อประกาศรายชื�อในภาพรวมระดบัหน่วยงานให้ทราบโดยทั�วกนั สําหรับผูมี้อาํนาจลงนามแบ่งได ้
ดงันี�  
  �.7.'.� ระดบัสาํนกังานอธิการบดี อธิการบดีเป็นผูล้งนาม 
  �.7.'.' ระดบัคณะ/สาํนกั มอบอาํนาจใหค้ณบดี/ผูอ้าํนวยการสาํนกัเป็นผูล้งนาม 
  
�.< จรรยาบรรณ/คุณธรรม/สมรรถนะในการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 �.<.!  จรรยาบรรณ และคุณธรรมในการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  �.�.�.� จรรยาบรรณ บุคลากรพึงละเวน้จากการนาํผลการปฏิบติังานของผูอื้�นมาเป็นของ
ตน และไม่นาํผลการปฏิบติังานที�บกพร่องของตนไปเป็นของคนอื�น (จรรยาบรรณบุคลากร สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. '663) 
  �.�.�.'  คุณธรรมของผูป้ระเมิน ผูป้ระเมินควรประเมินผลการปฏิบติังานด้วยความ
ซื�อสัตย ์สุจริต มีความเป็นกลางไม่ลาํเอียง ไม่เลือกปฏิบติั มีการรายงานผลการประเมินตามความ
เป็นจริง และไม่ยอมใหอิ้ทธิพลใดๆ เบี�ยงเบนผลการประเมินใหผ้ดิไปจากความเป็นจริง 



 �.<.( สมรรถนะในการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สมรรถนะราชการพลเรือนไทย. 
สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน. '66�) 
 �.�.'.� การมุ่งผลสัมฤทธิ>  หมายถึง มีความมุ่งมั�นที�จะปฏิบติังานในหน้าที�ให้ดีและ
ถูกตอ้ง มีความมานะอดทน ขยนัหมั�นเพียรในการทาํงาน และตรงต่อเวลา กาํหนดมาตรฐาน หรือ
เป้าหมายในการทาํงานเพื�อให้ได้ผลงานที�ดี หมั�นติดตามผลงาน และประเมินผลงานของตนเอง 
ทาํงานไดต้ามผลงานตามเป้าหมายที�ผูบ้งัคบับญัชากาํหนด รวมถึงปรับปรุงวิธีการที�ทาํให้ทาํงานได้
ดีขึ�น เร็วขึ�น มีคุณภาพดีขึ�น หรือมีประสิทธิภาพมากขึ�น 
 �.�.'.' การบริการที�ดี หมายถึง ใหบ้ริการที�เป็นมิตร สุภาพ เตม็ใจใหค้าํแนะนาํที�ถูกตอ้ง 
ชดัเจน รวดเร็ว 
 �.�.'.� จริยธรรม หมายถึง การครองตนและประพฤติปฏิบติัถูกตอ้งเหมาะสมทั�งตาม
หลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในการมุ่งประโยชน์ของสถาบนั/
หน่วยงานมากกวา่ส่วนตน 
 �.�.'.3 การคิดวิเคราะห์ หมายถึง การทําความเข้าใจสถานการณ์ ประเด็น ปัญหา 
แนวคิด ฯลฯ โดยการแจกแจงแตกประเด็นออกเป็นส่วนยอ่ยๆ หรือวิเคราะห์สถานการณ์อยา่งเป็น
ระบบ ตลอดจนระบุเหตุและผลที�มาที�ไปของกรณีต่างๆ ได ้
 �.�.'.6 ความเขา้ใจผูอื้�น หมายถึง ความสามารถในการรับฟังและเขา้ใจทั�งความหมาย
ตรงและความหมายแฝง ตลอดจนสภาวะอารมณ์ของผูรั้บบริการ 
 �.�.'.7 การดาํเนินการเชิงรุก หมายถึง การเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสพร้อมทั�งลงมือ
จดัการกบัปัญหานั�นๆ หรือใชโ้อกาสที�เกิดขึ�นให้เกิดประโยชน์ต่องานดว้ยวิธีการที�สร้างสรรคแ์ละ
แปลกใหม่ 
 �.�.'.� ความถูกตอ้งของงาน หมายถึง ความพยายามที�จะปฏิบติังานให้ถูกตอ้งครบถว้น
ตลอดจนลดขอ้บกพร่องที�อาจจะเกิดขึ�น รวมทั�งความพยายามให้เกิดความชัดเจนขึ�นในบทบาท
หนา้ที� กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขั�นตอนปฏิบติัต่างๆ 
 �.�.'.G ทกัษะการสื�อสาร ฟัง พดู อ่าน เขียน  
 �.�.'.F ทัก ษะ ด้านบุ คค ล  มี มนุษ ยสั ม พัน ธ์ ที� ดีกับ ทุ กค น โดยไ ม่ ฝั ก ใ ฝ่ ฝ่ าย ใ ด 
ประสานงานกบับุคคลต่างๆ ในทุกระดบั  
 
 

  
 



 

 

บทที� � 
กระบวนการและขั�นตอนการปฏิบัตงิาน 

 
 เนื�อหาในบทที � ประกอบด้วย � ส่วน ประกอบด้วย �.� แผนผงัการปฏิบติังาน (Work 
Flow) การประเมินผลการปฏิบติังาน �.. รายละเอียดของกระบวนการและขั�นตอนการปฏิบติังาน 
การประเมินผลการปฏิบติังาน �.0 กฎระเบียบทีเกียวขอ้ง �.� กิจกรรม/แผนปฏิบติังาน/ แผนกลยุทธ์
ในการปฏิบติังานและ �.� ตวัอยา่งการประเมินผลการปฏิบติังานสายสนบัสนุน กรณีผูป้ฏิบติังาน 
 

�.� แผนผงัการปฏิบัติงาน (Work Flow) การประเมินผลการปฏิบติังาน 
 

กองบริหารทรัพยากร-
บุคคล (บค.) 

หน่วยงาน ผู้บังคบับัญชา/ผู้ประเมนิ 
ผู้ใต้บังคบับญัชา/ 
ผู้รับการประเมนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บค.แจง้แผนการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน 

ประจาํปีงบประมาณ 

จดัทาํคาํสังแต่งตั�ง
คณะกรรมการประเมิน

และพฒันาผลการ
ปฏิบติังาน 

แจง้ใหผู้เ้กียวขอ้งทั�งหมด
ทราบถึงกาํหนดการและ

ขั�นตอนต่างๆ 

ผูบ้งัคบับญัชา/ผูป้ระเมินและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา/ผูรั้บ
การประเมินร่วมกนัจดัทาํขอ้ตกลงตวัชี�วดัรายบุคคล 

ติดตามและใหค้าํปรึกษา
แนะนาํการปฏิบติังาน 

ประเมินผลการ
ปฏิบติังานตนเองและให้

คะแนน 

ประเมินผลการปฏิบติังาน
และใหค้ะแนน

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา A 



 

 

กองบริหารทรัพยากร-
บุคคล (บค.) 

หน่วยงาน ผู้บังคบับัญชา/ผู้ประเมนิ 
ผู้ใต้บังคบับญัชา/ 
ผู้รับการประเมนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
�.,  รายละเอยีดของกระบวนการและขั�นตอนการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 รายละเอียดของกระบวนการและขั�นตอนการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกอบดว้ย . ส่วน คือ �...� กระบวนการและขั�นตอนการปฏิบติังาน (Flow chart) การประเมิน 
ผลการปฏิบติังาน และ �.... การดาํเนินการหลงัเสร็จสิ�นการประเมินผลการปฏิบติังาน 
 
 
 
 

พิจารณาผล
การประเมิน

กบัวงเงิน
งบประมาณ 

ประชุมคณะกรรมการ
กลันกรองระดบัคณะ/

สาํนกั 

รายงานสรุปผลการเลือน
เงินเดือนให ้บค. 

แจง้ผลการเลือน
เงินเดือน
รายบุคคล 

 

ประกาศรายชือผูมี้ผลการ
ปฏิบติังานในระดบัดีเด่น

และดีมาก 
 



 

 

 

�.,.� กระบวนการและขั�นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart)  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

ผงักระบวนการ รายละเอยีด ระยะเวลา 
มาตรฐานงาน / 

สิ�งที�ต้องควบคุม 
การตดิตาม 
ประเมนิผล 

แบบฟอร์มที�ใช้ เอกสารอ้างองิ 

 ขั�นตอนที� � จัดทําตัวชี�วดัรายบุคคล 
ดาํเนินการพร้อมกบัขั�นตอนที� = ได้ 

�) รอบที � ภายในวนัที 0K ก.ย.
.) รอบที . ภายในวนัที 0� มี.ค. 

�) มาตรฐานการ
ปฏิบตัิงานของแต่ 

- ส่งผูบ้งัคบับญัชาตาม
ระยะเวลาทีกาํหนด 

แบบ PEK.-�, -. ถึง
แบบ PE��-�, -. 

- ขอ้บงัคบัสถาบนัฯ     
วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์

 �. หวัหนา้หน่วยงานรับนโยบายจาก  ละตาํแหน่ง (ถา้มี) �) รอบที � ภายในวนัที   และวิธีการประเมิน 
 ผูบ้ริหารของสถาบนั  .) ขอ้กาํหนด/ 0K ก.ย.  ผลการปฏิบตัิงาน 
 .. หวัหนา้หน่วยงานประชุมผูบ้ริหารฝ่าย-  มาตรฐานของแต่ละ .) รอบที . ภายในวนัที  ผูบ้ริหารและผูด้าํรง 
 อาํนวยการ และ/หรือหวัหนา้กลุ่มงาน  หน่วยงาน 0� มี.ค.  ตาํแหน่งวิชาการซึ ง 
 และ/หรือเจา้หน้าทีทั�งหมดของหน่วยงาน  0) ขอ้บงัคบั  ประกาศ   ไม่ไดด้าํรงตาํแหน่ง 
 มอบนโยบายเพือให้เจา้หน้าทีทุกคน  ของสถาบนัทีเกียวขอ้ง   บริหาร สถาบนัฯ 
 จดัทาํขอ้ตกลงและตวัชี�วดั  จาํนวน W ฉบบั   พ.ศ. .��0 (ฉบบัที .) 
 0. หวัหนา้กลุ่มงานวางแผนร่วมกบั  �) ประสิทธิภาพและ    พ.ศ. .��� และ 
 ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา/ผูป้ฏิบตัิเพือร่วมกนั  ประสิทธิผลของ   (ฉบบัที 0 และ �) 
 จดัทาํขอ้ตกลงและตวัชี�วดัและลงลาย  ตวัชี� วดัทีกาํหนด   พ.ศ. .��� 

     NO มือชือทั�งผูร้ับการประเมินและผูป้ระเมิน     - ประกาศสถาบนัฯ 
 �. ผูป้ระเมินเก็บตน้ฉบบัตวัชี�วดัของผูร้ับ-     เรือง หลกัเกณฑแ์ละ 
 การประเมิน และสาํเนาให้ผูร้ับการประ-     วิธีการประเมินผลการ 
 เมินถือไวค้นละ � ชุด     ปฏิบตัิงานผูบ้ริหาร 

   ขั�นตอนที� , ติดตามและให้คาํปรึกษาแนะ �) รอบที � ตั�งแต่ ต.ค.- ก.พ. �) องคค์วามรู้ในงาน ผูบ้งัคบับญัชาติดตาม  ฝ่ายอาํนวยการหวัหนา้- 
                     Yes นําการปฏิบัติงาน .) รอบที . ตั�งแต่ เม.ย.-ก.ค. .) ระยะเวลาปฏิบตัิงาน   กลุ่มงานและผูป้ฏิบตัิงาน 

 �. ให้ผูป้ระเมินจดัทาํเครืองมือเพือเก็บผล  0) ประสิทธิภาพและ   สถาบนัฯประกาศ ณ 
 การปฏิบตัิราชการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา/  ประสิทธิผลการปฏิบตัิ   วนัที .. ตุลาคม .��0 
 ผูป้ฏิบตัิงานเพือใชเ้ป็นหลกัฐานในการ  งานเป็นไปตามตวัชี�วดั   และ [ มีนาคม .��� 
 ให้คะแนน   และเป้าหมายทีกาํหนด    

จัดทําตัวชี้วัด 

ติดตาม 
ให�คําปรึกษา 

A 



 

 

ผงักระบวนการ รายละเอยีด ระยะเวลา 
มาตรฐานงาน / 

สิ�งที�ต้องควบคุม 
การตดิตาม 
ประเมนิผล 

แบบฟอร์มที�ใช้ เอกสารอ้างองิ 

 .. ให้ผูป้ระเมินสงัเกตและจดบนัทึก      
 พฤติกรรมการปฏิบตัิงานของผูร้ับการ      
 ประเมินเพือประกอบการให้คะแนน      
 ขั�นตอนที� = แต่งตั�งคณะกรรมการ �) รอบที � ภายในเดือน  ต.ค. องคป์ระกอบและเป็น หน่ายงานมีคาํสังแต่งตั�ง   
 �. คณะกรรมการประเมินและพฒันาผลการ

ปฏิบตัิงานและคณะกรรมการกลันกรองผล
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
.. ประเมินผลการปฏิบตัิงานระดบั
หน่วยงาน 

.) รอบที . ภายในเดือน  เม.ย. 
(สามารถทาํพร้อมกนักบั
ขั�นตอนที � และ . ได)้ 

ขั�นตอนทีตอ้งกาํหนด
เพือตรวจสอบความ
ยตุิธรรม ความโปร่งใส
และความเสมอภาคของ 
การประเมิน 

�)  คณะกรรมการประเมิน
 และพฒันาผลการ
 ปฏิบตัิงาน 
.)  คณะกรรมการกลัน-
 กรองผลการประเมินผล 

  

       
 ขั�นตอนที� � ประเมินผลการปฏิบัติงาน �) รอบที � ภายในเดือน มี.ค. �)  องคค์วามรู้ทีใชใ้น โดยผูบ้งัคบับญัชา   
 และให้คะแนน .) รอบที . ภายในเดือน ก.ย.  งานเป็นไปตามภาระ

 งานทีไดร้ับ
 มอบหมายตาม 

   

 �. ผูร้ับการประเมินจดัทาํขอ้มูลประกอบ   ขั�นตอนและเวลาที    
 การประเมินทีถูกตอ้งครบถว้นตามตวัชี�วดั

.. ผูร้ับการประเมินผลการปฏิบตัิงานและ
ให้คะแนนตนเอง และส่งให้ผูบ้งัคบับญัชา
0. ผูบ้งัคบับญัชาประเมินผลการปฏิบตัิ-
งานของผูร้ับการประเมิน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

  กาํหนด 
.) ตอ้งประเมินอยา่งมี
 ประสิทธิภาพและ
 ประสิทธิผล 

   

       
       

       
 

 

แต่งตั�งกรรมการ 

ประเมินผลฯ 

A 



 

 

 

ผงักระบวนการ รายละเอยีด ระยะเวลา 
มาตรฐานงาน / 
สิ�งที�ต้องควบคุม 

การติดตามประเมินผล แบบฟอร์มที�ใช้ เอกสารอ้างองิ 

       

 ขั�นตอนที� E พจิารณาผลการประเมินกับ
วงเงนิงบประมาณ 

 ตอ้งควบคุมงบประมาณ
ตามทีไดร้ับจดัสรร
อยา่งมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 

   

   No ขั�นตอนที� G ประชุมคณะกรรมการ
กลั�นกรองระดบัคณะ/สํานัก/ศูนย์/สอธ. 
�. ประชุมคณะกรรมการกลันกรองผลการ
ประเมินฯ ระดบัหน่วยงาน 
.. ประกาศร้อยละการเลือนเงินเดือน 
0. ให้ผูร้ับการประเมินลงลายมือชือ
รับทราบผลการประเมิน 

�) รอบที � ภายในเดือน  มี.ค. 
.) รอบที . ภายในเดือน ก.ย. 

เป็นขั�นตอนทีสาํคญัให้
การประเมินเป็นไป
อยา่งยตุิธรรม โปร่งใส 
และเสมอภาค 

   

 ขั�นตอนที� J รายงานสรุปผลการเลื�อน �)  รอบที � ภายในเดือน มี.ค. เป็นขั�นตอนสาํคญัและ รายงานสรุปผลการเลือน   
 เงนิเดือนให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล .) รอบที . ภายในเดือน ก.ย. ตอ้งส่งให้กองบริหาร- เงินเดือนทีไดร้ับอนุมตัิจาก   
 �. จดัทาํแบบสรุปผลการจดัสรรวงเงิน  ทรัพยากรภายในเวลา ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน   
 ตามแบบทีสถาบนักาํหนด  ทีสถาบนักาํหนด ซึ งจะ    
 .. กรณีผูท้ีขาดคุณสมบตัิ เช่น ลาเกิน   ส่งผลถึงการออกเงิน    
 สายเกิน บรรจุไม่ครบ � เดือน ถูกลงโทษ  เดือนล่าชา้    
 ทางวินยัและอืนๆ ให้หมายเหตุดว้ย      
 0. จดัทาํแบบสรุปผลการประเมินผลการ    แบบ PE�0  
 
 

ปฏิบตัิราชการ ของแต่ละหน่วยงาน  :  
 - แนวทางการพฒันาการปฏิบตัิงาน 

     

  - ความรู้/ทกัษะ/สมรรถนะ และผลงาน 
 

     

พิจารณาผล 

กลันกรอง 

รายงานผล 

A 



 

 

 

ผงักระบวนการ รายละเอยีด ระยะเวลา 
มาตรฐานงาน / 
สิ�งที�ต้องควบคุม 

การติดตามประเมินผล แบบฟอร์มที�ใช้ เอกสารอ้างองิ 

 �. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบตัิ      
 งาน (แบบ PE ทุกแบบ) ให้รวบรวมไวท้ี

หน่วยงาน 
     

  ในกรณีทีกองบริหารทรัพยากรบุคคล      
 ประสงคจ์ะขอตรวจสอบเป็นรายบุคคล      
 จะแจง้ให้ทราบ      
 �. แบบสรุปรายงานคณะกรรมการกลัน    แบบ PEK�  
 กรองการประเมินผลการปฏิบตัิงาน      
 ขั�นตอนที� L  ประกาศรายชื�อผู้มีผลการ

ปฏิบัติงานในระดบัดเีด่นและดมีาก 

�) รอบที � ภายในวนัที 0� มี.ค. 
.) รอบที . ภายในเดือน 0K ก.ย. 

ตามขั�นตอนทีกาํหนด
ในขอ้บงัคบั 

หน่วยงานมีคาํสังและติด
ประกาศให้ทราบในที
เปิดเผยและโดยทัวกนั 

ตวัอยา่งประกาศใน 
ICS 
- ระดบัคณะ/สาํนกั 
- สาํนกังาน
 อธิการบดี 

 

       
       

 ขั�นตอนที� M แจ้งผลการเลื�อนเงนิเดอืน 
�. หน่วยงานไดร้ับสาํเนาคาํสังเลือน 

�)  รอบที � ภายในวนัที � เม.ย.
.) รอบที . ภายในวนัที � ต.ค. 

ตามขั�นตอนทีกาํหนด
ในขอ้บงัคบั 

   

 เงินเดือนจากองบริหารทรัพยากรบุคคล      
 .. หน่วยงานแจง้ผลการเลือนเงินเดือน

รายบุคคล (ตามสลิปทีสถาบนัส่งให้) 
     

       
       
       

 

ประกาศดีเด่น ดีมาก 

แจง้ผลประเมิน 



 

 

 �.,., การดําเนินการหลงัเสร็จสิ�นการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  การดาํเนินการหลงัเสร็จสิ�นการประเมินผลการปฏิบติังาน ประกอบด้วย � ส่วน ดงันี�      
�.....� การสรุปผลการประเมินผลการปฏิบติังาน �...... การสรุปรายงานคณะกรรมการกลันกรองการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน �.....0 การดาํเนินการกรณีผลการประเมินระดบัควรปรับปรุง ติดต่อกนั . ครั� ง 
และ �.....� การดาํเนินการกรณีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบติังาน 
 
 �.,.,.�  การสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    หลงัจากเสร็จสิ�นการประเมินผลการปฏิบติังานใหห้น่วยงานดาํเนินการดงันี�  
   �) จดัให้มีระบบการจดัเก็บผลการประเมินและหลกัฐานแสดงความสําเร็จของ
งานและพฤติกรรมการปฏิบติังานหรือสมรรถนะของผูรั้บการประเมิน เพือใชป้ระกอบการพิจารณาการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในเรืองต่างๆ 
   .) สรุปผลและจดัทาํรายงานเสนอผลการประเมินและแนวทางการพฒันาการ
ปฏิบติังานของบุคลากรเป็นรายบุคคลส่งให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
ตามแบบทีสถาบนักาํหนด เพือจดัเก็บในแฟ้มประวติัหรือจดัเก็บในรูปแบบอืนตามความเหมาะสม 
   0) จดัเก็บแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและเอกสารทีเกียวข้องเป็นเวลา   
อยา่งนอ้ยสามรอบการประเมิน 
   �) ใหก้องบริหารทรัพยากรบุคคลจดัทาํสรุปการประเมินผลการปฏิบติังานของ
รองอธิการบดี ผูช่้วยอธิการบดี คณบดี ผูอ้าํนวยการสาํนกั รองคณบดี และรองผูอ้าํนวยการสํานกั เสนอ
ต่อสภาสถาบนัอยา่งนอ้ยปีละหนึงครั� ง สาํหรับสายสนบัสนุนไม่มีการนาํเสนอสภาสถาบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบสรุป 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ........... รอบ .............. 

หน่วยงาน      สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

ลาํ 
ดบั 
ที� 

ชื�อ-นามสกลุ 
คะแนน 

การประเมนิ 
ระดบั 

การประเมนิ 

แนวทางการพฒันาการปฏิบัตงิาน 

ประเดน็การพฒันา วธิีการพฒันา 
ช่วงเวลาที� 

ต้องการพฒันา 
1.    1. ความรู้/ทกัษะ/สมรรถนะ 

    
    

  

    2. ผลงาน 
    
    

  

2.    3. ความรู้/ทกัษะ/สมรรถนะ 
    
    

  

    4. ผลงาน 
    
    

  

 
 

PE�0 



 

 

 �.,.,.,  การสรุปรายงานคณะกรรมการกลั�นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
   �) ให้ผู ้ประเมินและคณะกรรมการประเมินจัดส่งผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานสถาบนัในหน่วยงานของตน เพือเสนอต่อคณะกรรมการ
กลันกรองผลการประเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราชการและพนกังานสถาบนั ให้ความเห็นเกียวกบั
มาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบติังาน และให้ความเห็นเกียวกบัผลการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราชการและพนกังานสถาบนั ก่อนนาํเสนออธิการบดี 
   .) เพือให้มีกลไกสนบัสนุนความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบไดใ้นการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้อธิการบดีแต่งตั� งคณะกรรมการกลันกรองผลการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการและพนกังานสถาบนั ทาํหนา้ทีพิจารณาเสนอความเห็นเกียวกบัมาตรฐานและ
ความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบติังาน และเสนอความเห็นเกียวกบัผลการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการและพนกังานสถาบนั  
   0) คณะกรรมการกลันกรองผลการประเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราชการ
และพนกังานสถาบนั สังกดัสาํนกังานอธิการบดี ประกอบดว้ย 
   0.�) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   ประธานกรรมการ 
   0..) รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ   กรรมการ 
   0.0) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน   กรรมการ 
   0.�) ผูอ้าํนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล  เลขานุการ 
   ให้คณะกรรมการประจาํคณะ/สํานักเป็นคณะกรรมการกลันกรองผลการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราชการและพนกังานสถาบนั  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(ลงชือ)       (กรรมการ) 

 (     ) 
ตาํแหน่ง       

(ลงชือ)     (เลขานุการกรรมการ) 
 (     ) 
ตาํแหน่ง        
วนัที       

แบบสรุปรายงานคณะกรรมการกลั�นกรองการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
คณะ/สํานัก      รอบการประเมนิ .................... 

 
�. สรุปคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   รายละเอียดตามแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบติังาน ประจาํปีงบประมาณ       รอบการประเมินครั� งที   
  
[ให้คณะ/สาํนัก แนบแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจาํปีงบประมาณ ..... รอบ ...... เพื#อประกอบการพิจารณาให้

ความเห็นของคณะกรรมการกลั#นกรอง] 
 

,. ให้ความเห็นเกี�ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ/สํานัก ใน = ด้าน ดงันี� 
 ..� มาตรฐานการประเมิน (หลกันิติธรรม)   
    
    

... ความเป็นธรรมในการประเมิน (หลกัความเสมอภาค) 
    
    

..0 ความโปร่งใสในการประเมิน (หลกัความโปร่งใส) 
    
    
 

=. คณะ/สํานักมีข้อร้องเรียนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานครั�งนี�หรือไม่ 
 �  ไม่มีขอ้ร้องเรียน 
 �  มีขอ้ร้องเรียน จาํนวน  ราย 
  เรืองทีไดรั้บการร้องเรียน  �.   
   ..   
   0.   
  ในกรณีมีขอ้ร้องเรียนไดด้าํเนินการ ดงันี�    
 

�. ความเห็นเกี�ยวกบัผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานสถาบัน  
    
    

 
     (ลงชือ) ……………………..…………………. (ประธานกรรมการ) 
               (………………………………………) 
     ตาํแหน่ง ………………………………………. 

 
       
       
 
 

หมายเหต ุ: คณะกรรมการทุกท่านลงนาม 

PEK� 



 

 

 �.,.,.=  การดําเนินการกรณผีลการประเมินระดับควรปรับปรุง ติดต่อกนั , ครั�ง  
   �)   บุคลากรของสถาบนัผูใ้ดมีผลการประเมินระดบัควรปรับปรุง ติดต่อกนั . ครั� ง 
ให้ผูป้ระเมินหรือคณะกรรมการประเมินให้โอกาสในการพฒันาหรือปรับปรุงตนเองตั�งแต่รอบการ
ประเมินถดัไป โดยให้บุคลากรของสถาบนัผูน้ั�นทาํคาํมันในการพฒันาปรับปรุงตนเองโดยกาํหนด
เป้าหมายในระดบัเป็นทีพอใจใหช้ดัเจนเพือใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานครั� งต่อไป 
   .)   การประเมินผลการปฏิบติังานและการพฒันาปรับปรุงตนเองของบุคลากร
ตามใหมี้ระยะเวลาไม่เกิน � ปี 
   0) เมือผูป้ระเมินหรือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานไดป้ระเมินผล
การปฏิบติังานตามคาํมันในการพฒันาปรับปรุงตนเองแลว้ ปรากฏวา่ผูน้ั�นไม่ผา่นการประเมินในระดบั
เป็นทีพอใจตามคาํมันในการพฒันาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานผลการประเมินต่ออธิการบดีเพือ
นาํเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพือพิจารณาดาํเนินการ ดงันี�  
  0.�) กรณีบุคลากรผูน้ั�นประสงค์จะออกจากราชการ ก็ให้สังให้ออกจาก
ราชการ หรือ 
  0..) สังใหบุ้คลากรผูน้ั�นเขา้รับการพฒันาปรับปรุงตนเองอีกครั� งหนึงโดยทาํ
คาํมันในการพฒันาปรับปรุงตนเองเป็นครั� งทีสอง หรือ 
  0.0) สังใหบุ้คลากรผูน้ั�นออกจากราชการ 
   �) บุคลากรซึ งถูกสังให้ออกจากราชการมีสิทธิe อุทธรณ์ต่อสภาสถาบนั ภายใน 
0K วนันบัแต่วนัทีทราบหรือวนัทีถือวา่ทราบคาํสังใหอ้อกจากราชการ 
 
  �.,.,.�  การดําเนินการกรณไีม่ได้รับความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ขา้ราชการและพนักงานสถาบนัของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ผูใ้ด 
เห็นวา่การประเมินผลการปฏิบติังานไม่เป็นธรรมหรือมีขอ้มูลเกียวกบัการประเมินของตนเองทีตอ้งการ
ชี�แจงเพิมเติม ให้ยืนหนงัสือแจง้ความไม่เป็นธรรมหรือขอ้มูลเกียวกบัการประเมินของตนเองทีตอ้งการ
ชี�แจงเพิมเติมต่อผูบ้งัคบับญัชา ภายใน �� วนัทาํการ นบัจากวนัทีรับทราบผลการประเมินเป็นลายลกัษณ์
อกัษร และใหผู้บ้งัคบับญัชาส่งเรืองใหค้ณะกรรมการกลันกรองผลการประเมินผลการปฏิบติังาน 
 
�.=  กฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง 
 �.0.� พระราชบญับญัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. .��f 
 �.0.. พระราชบญับญัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (ฉบบัที .) พ.ศ. .��� 



 

 

 �.0.0 ประกาศ ก.พ.อ. เรือง หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการ 
พลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. .��0 ประกาศ ณ วนัที .. ธนัวาคม พ.ศ. .��0 
 �.0.� ประกาศ ก.พ.อ. เรือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการเลือนเงินเดือนขา้ราชการพลเรือน
ในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. .��� ประกาศ ณ วนัที 0K ธนัวาคม พ.ศ. .���  
 �.0.� ขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานผูบ้ริหารและผู ้ดาํรงตาํแหน่งวิชาการซึ งไม่ได้ดํารงตาํแหน่งบริหาร สถาบันบัณฑิตพฒัน-
บริหารศาสตร์ พ.ศ. .��0 ลงวนัที .f กนัยายน พ.ศ. .��0 
 �.0.W ขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานผูบ้ริหารและผู ้ดาํรงตาํแหน่งวิชาการซึ งไม่ได้ดํารงตาํแหน่งบริหาร สถาบันบัณฑิตพฒัน-
บริหารศาสตร์ (ฉบบัที .) พ.ศ. .��� ลงวนัที .g กุมภาพนัธ์ พ.ศ. .��� 
 �.0.f ขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานผูบ้ริหารและผู ้ดาํรงตาํแหน่งวิชาการซึ งไม่ได้ดํารงตาํแหน่งบริหาร สถาบันบัณฑิตพฒัน-
บริหารศาสตร์ (ฉบบัที 0) พ.ศ. .��� ลงวนัที .g มีนาคม พ.ศ. .��� 
 �.0.g ประกาศสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เรื อง หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานผูบ้ริหารฝ่ายอาํนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน และผูป้ฏิบติังาน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร-
ศาสตร์ ฉบบัประกาศ ณ วนัที .. ตุลาคม พ.ศ. .��0 
 �.0.[  ประกาศสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เรื อง หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานผูบ้ริหารฝ่ายอาํนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน และผูป้ฏิบติังาน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร-
ศาสตร์ (ฉบบัที .) ฉบบัประกาศ ณ วนัที [ มีนาคม พ.ศ. .��� 
 �.0.�K   ประกาศสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เรือง หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานผูบ้ริหารฝ่ายอาํนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน และผูป้ฏิบติังาน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร-
ศาสตร์ (ฉบบัที 0) ประกาศ ณ วนัที . พฤษภาคม พ.ศ. .��� 
 �.0.��   ประกาศสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เรือง อตัราร้อยละของฐานในการคาํนวณเพือ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการคาํนวณเพือเลือนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาสังกัด
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ลงวนัที �� มีนาคม .��� 
 �.0.�.   ประกาศสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เรื อง หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือนเงินเดือน
ของ ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา สังกัดสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ลงวนัที �� 
มีนาคม พ.ศ. .��� 
 
 



 

 

�.�  แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 
 งานประเมินผลการปฏิบติังานจะสําเร็จตามเป้าหมายจะมีวิธีการปฏิบติัอย่างไร หรือมีวิธีการ
ดาํเนินการเชิงรุกอย่างไรนั�น จะขอแยกเป็นกลยุทธ์สําหรับส่วนกลางคือระดบัสถาบนั สําหรับคณะ/
สาํนกั/สอธ. และสาํหรับผูมี้หนา้ทีรับผดิชอบการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะ/สาํนกั/สอธ. ดงันี�  
 �.�.� กลยทุธ์ในการปฏิบติังานประเมินผลการปฏิบติังาน สาํหรับระดบัสถาบนั 
  �.�.�.� เมือถึงช่วงเริมตน้การประเมิน จดัทาํแผนการสือสารหลกัเกณฑ์วิธีการ กาํหนดการต่างๆ 
ผา่น Intranet หรือ E-mail รายบุคคล และนาํเขา้ เวบ็ไซตข์องสถาบนั หน่วยงาน และกองบริหารทรัพยากร-
บุคคล หรือ เวป็ไซต ์KM (Knowledge Management) ของสถาบนั 
  �.�.�.. สือสารโดยผา่นรูปแบบของการประชุมผูบ้ริหารระดบัต่างๆ 
  �.�.�.0 สือสารโดยผา่นสิงพิมพต่์างๆ เช่น HR News  
 �.�.. กลยทุธ์ในการปฏิบติังานประเมินผลการปฏิบติังาน สาํหรับระดบัคณะ/สาํนกั/สอธ. 
  �.�...� คณะ/สํานกั/สอธ. กาํหนดให้มีตวัชี� วดั “ร้อยละความสําเร็จของการกาํกบัดูแลงาน
ในหนา้ทีความรับผดิชอบและติดตามภารกิจ” เป็นตวัชี�วดัสาํคญัแก่หวัหนา้/ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั 
  �.�.... คณะ/สาํนกั/สอธ. กาํหนดใหมี้คณะกรรมการกาํกบัติดตามผลการดาํเนินงานประจาํ
หน่วยงาน 
  �.�...0 บรรจุวาระการกาํกบัติดตามผลการดาํเนินงานเขา้ทีประชุมประจาํคณะ/สํานกั/สอธ. 
เป็นประจาํทุกเดือน    
 �.�.0 กลยุทธ์ในการปฏิบัติงานประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับผู ้มีหน้าที รับผิดชอบการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะ/สาํนกั/สอธ. 
  �.�.0.� ติดตาม สอบถาม ถามไถ่กบัผูป้ระเมินและผูรั้บการประเมินโดยใชว้ิธีทีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการเป็นประจาํ อาจจะ . สัปดาห์/ครั� ง และทุกเดือนเพือรายงานผลการกาํกบัติดตามแก่
คณะกรรมการชุดต่างๆ ทีเกียวขอ้ง 
  �.�.0.. แจง้กาํหนดการประเมินผลการปฏิบติังานแก่ผูที้เกียวขอ้งเป็นระยะๆ 
 
�.E ตัวอย่างการประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุน กรณผู้ีปฏิบัติงาน 
 ในคู่มือฉบบันี� จะขอกล่าวถึงและยกตวัอย่างการประเมินผลการปฏิบติังานสายสนับสนุน กรณี
ผูป้ฏิบติังาน โดยมีรายละเอียด ดงันี�  
 
 
 



 

 

 
กรณผีู้ปฏิบัติงาน : ช่วงเริ�มต้นการประเมนิ 

แบบประเมนิผลการปฏิบัตงิานของผู้ปฏิบัตงิาน สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
สําหรับพนักงานสถาบัน รอบการประเมนิ �, เดอืน : � ตุลาคม – =Y กนัยายน  ปีงบประมาณ ,EE.. 

 
คาํชี�แจง แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูป้ฏิบตัิงาน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ แบ่งเป็น [ ส่วน 

ส่วนที � ขอ้มูลส่วนบุคคล ส่วนที � ความเห็นเกียวกบัการเลือนเงินเดือน 
ส่วนที . ผลสมัฤทธิe ของงาน ส่วนที W สรุปผลการประเมิน 
 ..� ผลสมัฤทธิe ของงานตามยทุธศาสตร์ของสถาบนั/หน่วยงาน � คะแนน ส่วนที f  แผนพฒันาการปฏิบตัิราชการรายบุคคล 
 ... ผลสมัฤทธิe ของงานตามหนา้ทีและความรับผิดชอบ �K คะแนน ส่วนที g ลายมือชือคณะกรรมการประเมิน 
 ..0 การมีส่วนร่วม ..� คะแนน ส่วนที [    การรับทราบผลการประเมิน 

  ส่วนที 0 ผลงานเชิงพฒันา (การพฒันา/ปรับปรุงการปฏิบตัิงาน) �K คะแนน 
 ส่วนที � การประเมินความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competency) 0K คะแนน 

 ผู้ประเมนิและคณะกรรมการประเมนิและพฒันาผลการปฏิบัตงิานของผู้ปฏิบัตงิาน ประกอบด้วย 
  �)  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี/ผูอ้าํนวยการกอง     ประธานกรรมการ 
   .)  หวัหนา้กลุ่มงานทีเป็นผูบ้งัคบับญัชา  กรรมการ 
   0)  หวัหนา้กลุ่มงานอืนภายในกอง จาํนวนไม่เกิน . คน กรรมการ                     
   �)  เจา้หนา้ทีภายในกอง/สาํนกั   เลขานุการ  

  
ส่วนที� �   ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

แบบ PE�1-= 

    ข�าพเจ�าได�เสนอแบบประเมินผลการปฏิบัติงานนี้และปรึกษากับผู�บังคับบัญชาแล�ว 
เมื่อวันที่............../................../..................... 
   (ลงชื่อ)......................................................... 
           (........................................................) 
ได�ทําการปรับปรุง/แก�ไข แบบประเมิน ครั้งที่........เมื่อวันที่......../........./......... 

ได�พิจารณาให�ความเห็นชอบตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ เมื่อ
วันที่……../………/……….. 
   (ลงชื่อ)......................................................... 
           (........................................................) 
  ตําแหน2ง....................................................................... 
ครั้งที่........เมื่อวันที่......../........./......... 

 

ผู้รับการประเมนิระบุข้อมูลในส่วนที� � 
 



 

 

 
 

 
 
 
ส่วนที� , ผลสัมฤทธิ]ของงาน (GY คะแนน) 

องค์ประกอบ ตวัชี�วดั 
เป้าหมายการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน 

เป้าหมาย คะแนนเตม็ การบรรลุเป้าหมาย คะแนนที�ได้ 

�. ผลสัมฤทธิ]ของงานตามยุทธศาสตร์ 
 ของสถาบัน/หน่วยงาน (� คะแนน) 
เช่น ยุทธศาสตร์ที� = การพฒันาระบบ 
บริหารงานต่างๆ ของสถาบัน ให้เอื�อ 
ต่อการปฏิบัติภารกจิไปสู่ความเป็น 

เลศิทางวชิาการกลยทุธ์ 	.	 การเสริม สร้าง

ธรรมภบิาลในการบริหารจัดการ 

 

�) จาํนวนผลงานวิจยัดา้นการบริหารงานบุคคล
ต่อปี (โครงการ........) (เอกสารแนบ �) 

� เรือง �   

  รวม E   

 
การกาํหนดค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ ,EE.. 

 ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี�วดั ระดบั � ระดบั , ระดบั = ระดบั � ระดบั E 

 � คะแนน , คะแนน = คะแนน � คะแนน E คะแนน 
�) จาํนวนผลงานวิจยัดา้นการบริหารงานบุคคลต่อปี แลว้เสร็จ 

บทที �-.  
ผา่นค่าเป้าหมายระดบั � 

และอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ บทที 0 
ผา่นค่าเป้าหมายระดบั . 

และอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ บทที � 
ผา่นค่าเป้าหมายระดบั 0 

และอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ บทที � 
งานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 

จาํนวน � เรือง 

ชื�อ-สกลุ        นางสาวนิด้า  ขยนัทาํงาน ตาํแหน่ง         บุคลากรปฏิบัตกิาร 

กลุ่มงาน       วจิยัและประเมนิผลการปฏบิัตงิาน หน่วยงาน       กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

นางสาวนิด้า ขยันทํางาน ระบุตัวชี�วัดผลงาน ระบุนํ�าหนัก
สํ า ห รั บ ตั ว ชี� วั ด  แ ล ะ ค่ า เ ป้ า ห ม า ย ต า ม ที� ไ ด้ ต ก ล ง กั บ
ผู้บังคบับัญชา 



 

 

 

 
การกาํหนดค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ ,EE.. 

ลาํดบั ตัวชี�วดั เป้าหมาย คะแนน 
ค่าเป้าหมาย 

ระดบั � ระดบั , ระดบั = ระดบั � ระดบั E 
�. เวลาทีใชใ้นการดาํเนินการประเมินทดลองงานเฉลียแต่ละราย ภายใน f เดือน/ราย W (, คะแนน) (� คะแนน)  > f-g เดือน ≤ f เดือน 

ลาํดบั ตัวชี�วดั เป้าหมาย คะแนน , คะแนน � คะแนน G คะแนน L คะแนน �Y คะแนน 
.. เวลาทีใช้ในการดาํเนินการประเมินเพือต่อสัญญาจา้งเฉลียแต่

ละราย 
ก่อนหมด 

สญัญาจา้ง/ราย 
[ หลงัหมดสญัญา 

จา้ง > 0K วนั 
หลงัหมดสญัญาจา้ง 

0K วนั 
หลงัหมดสญัญา 

จา้ง .K วนั 
หลงัหมดสญัญา 

จา้ง �� วนั 
ก่อนหมด 
สญัญาจา้ง 

ลาํดบั ตัวชี�วดั เป้าหมาย คะแนน E คะแนน �Y คะแนน �E คะแนน ,Y คะแนน ,E คะแนน 

0. ร้อยละความสาํเร็จของกระบวนการประเมินผล ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ [K 0. < WK.KK WK.KK-W[.[[ fK.KK-f[.[[ gK.KK-g[.[[ [K.KK-�KK 
 การปฏิบตัิงานเป็นไปตามแผนปฏิบตัิงานทีกาํหนด        

ลาํดบั ตัวชี�วดั เป้าหมาย คะแนน � คะแนน , คะแนน = คะแนน 

�. เวลาทีใชใ้นการดาํเนินการงานสญัญาจา้งเฉลีย ภายใน � เดือน 0 
> �.� เดือน 

> � เดือน ภายใน � เดือน 
 แต่ละราย หลงัทราบมติ กบค.    

องค์ประกอบ ตัวชี�วดั 
เป้าหมายการดาํเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

เป้าหมาย คะแนนเต็ม การบรรลุเป้าหมาย คะแนนที�ได้ 

,. ผลสัมฤทธิ]ของงานตามหน้าที�และความรับผดิชอบ (�K คะแนน) 

 ,.� การประเมินการทดลองงาน  เวลาทีใชใ้นการดาํเนินการประเมินทดลองงานเฉลียแต่ละราย (เอกสารแนบ ,) ภายใน f เดือนแรก/ราย W   

 ,.,  การประเมินเพื�อต่อสัญญาจ้าง 
  

เวลาทีใชใ้นการดาํเนินการประเมินต่อสญัญาจา้งเฉลียแต่ละราย 
(เอกสารแนบ =) 

ก่อนหมด 
สญัญาจา้ง/ราย 

[   

 ,.= งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ภาพรวม และกลุ่มผู้บริหารระดบัสถาบัน 

ร้อยละความสาํเร็จของกระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็นไปตาม
แผนปฏิบตัิงานทีกาํหนด (เอกสารแนบ �) 

ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ [K 0.   

 ,.� งานสัญญาจ้าง เวลาทีใชใ้นการดาํเนินการงานสัญญาจา้งเฉลียแต่ละราย (หลงัทราบมติ กบค.) 
(เอกสารแนบ E) 

ภายใน � เดือน 0   
หลงัทราบมติ กบค.  

  รวม EY   

นางสาวนิด้า ขยันทํางาน ระบุตัวชี�วัดผลงาน 
ระบุนํ�าหนักสําหรับตัวชี�วัด และค่าเป้าหมาย
ตามที�ได้ตกลงกบัผู้บังคบับัญชา 



 

 

 

 
ส่วนที� = ผลงานเชิงพฒันา (การพฒันา/ปรับปรุงการปฏิบตัิงาน) (�K คะแนน) 
 

องค์ประกอบ ตัวชี�วดั 
เป้าหมายการดาํเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

เป้าหมาย คะแนนเต็ม การบรรลุเป้าหมาย คะแนนที�ได้ 

ผลงานเชิงพฒันา 
(การพฒันา/ปรับปรุงการปฏิบตัิงาน) 

มีการพฒันาและปรับปรุงงาน เรื�อง ระบบการรายงานหัวข้อ/ประเดน็เพื�อการพฒันาและปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล (IPIP) ทีเกิดจากการประเมินผลการทดลองงานและต่อสญัญาจา้ง (ประเมินโดย

ผูบ้งัคบับญัชา) (เอกสารแนบ J) 

มี �K   

 รวม  �Y   

 
การกาํหนดค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ ,EE.. 
 ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี�วดั ระดบั � ระดบั , ระดบั = ระดบั � ระดบั E 

 , คะแนน � คะแนน G คะแนน L คะแนน �Y คะแนน 

มีระบบการปรับปรุง 
ผลการปฏิบตัิงานรายบุคคล (IPIP) 

มีการรวบรวมขอ้มูล อยูร่ะหวา่งดาํเนินการจดัทาํระบบการ
รายงานการปรับปรุงผลการปฏิบตัิงาน

รายบุคคล 

มีระบบการรายงานการ 
ปรับปรุงผลการปฏิบตัิงาน

รายบุคคล 

มีการรายงานระบบการปรับปรุงผล
การปฏิบตัิงานรายบุคคลไม่นอ้ยกว่า 

�. ครั� ง  

มีรายงานการติดตามระบบการ
ปรับปรุงผลการปฏิบตัิงาน

รายบุคคล 

 

องค์ประกอบ ตวัชี�วดั 
เป้าหมายการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน 

เป้าหมาย คะแนนเตม็ การบรรลุเป้าหมาย คะแนนที�ได้ 

=. การมสี่วนร่วม (� คะแนน)(ตวัชี�วดักลาง) �) การเขา้ร่วมงานวนัสถาปนาสถาบนั(ช่วงเชา้) (เอกสารแนบ G) เขา้ร่วม ..� � เขา้ร่วม � ไม่เขา้ร่วม  

  รวม ,.E   

นางสาวนิด้า ขยันทํางาน ระบุตัวชี�วัดผลงาน ระบุนํ�าหนัก
สํ า ห รั บ ตั ว ชี� วั ด  แ ล ะ ค่ า เ ป้ า ห ม า ย ต า ม ที� ไ ด้ ต ก ล ง กั บ
ผู้บังคบับัญชา 

 

ตวัชี�วดั และค่าเป้าหมายที�กาํหนดโดยส่วนกลาง  



 

 

 
ส่วนที� � การประเมนิความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competency) (0K คะแนน) 
 

 

ความสามารถ คะแนนคาดหวัง 
คะแนนที�ได้จาก 

หมายเหตุ 
การประเมินตนเอง การประเมินของผู้บังคับบัญชา 

สมรรถนะหลกั (Core Competency)  

�. การพฒันาตนเอง �    
.. คุณธรรมและจริยธรรม �    
0. ความรับผดิชอบต่อองคก์าร �    
�. มนุษยสัมพนัธ์ �    
�. การมีส่วนร่วมและการทาํงานเป็นทีม �    

สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competency) 
�. ภาวะผูน้าํ 0    
.. ความสามารถใชเ้ทคโนโลย ี 0    
0. การสือสาร 0    
�. การแกป้ัญหาและความคิดสร้างสรรค ์ 0    
�. การบริการทีดี 0    
W. การวจิยั -   เฉพาะตาํแหน่งนกัวิจยั ตาํแหน่งระดบัชาํนาญการ ชาํนาญการพิเศษ และเชียวชาญ 

f. ความรู้ในงาน -    
g. ความอุตสาหะในการทาํงาน -    

รวม 0�   การคาํนวณคะแนนความสามารถเชิงสมรรถนะ  
=   คะแนนทีได ้X 0K  

       ค่าคะแนนความหวงัรวม 



 

 

 
กรณผีู้ปฏิบัติงาน : ช่วงสิ�นสุดการประเมนิ 

 
ส่วนที� , ผลสัมฤทธิ]ของงาน (GY คะแนน) 
 

องค์ประกอบ ตัวชี�วดั 
เป้าหมายการดาํเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

เป้าหมาย คะแนนเต็ม การบรรลุเป้าหมาย คะแนนที�ได้ 

�. ผลสัมฤทธิ]ของงานตามยุทธศาสตร์ของสถาบัน/
หน่วยงาน (� คะแนน) 
 ยุทธศาสตร์ที� = การพฒันาระบบบริหารงานต่างๆ 
ของสถาบัน ให้เอื�อต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็น 
เลศิทางวชิาการ 

 กลยทุธ์ 	.	 การเสริม สร้างธรรมภบิาลในการ

บริหารจัดการ 

�) จาํนวนผลงานวิจยัด้านการบริหารงานบุคคลต่อปี 
(โครงการ........) (เอกสารแนบ �) 

� เรือง � � เรือง 
(ส่งภายใน 0K กนัยายน .��..) 

� 

  รวม E  E 

 
การกาํหนดค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ ,EE.. 
 ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี�วดั ระดบั � ระดบั , ระดบั = ระดบั � ระดบั E 

 � คะแนน , คะแนน = คะแนน � คะแนน E คะแนน 

�) จาํนวนผลงานวิจยัดา้นการบริหารงานบุคคลต่อปี แลว้เสร็จ 
บทที �-.  

ผา่นค่าเป้าหมายระดบั � 
และอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ บทที 0 

ผา่นค่าเป้าหมายระดบั . 
และอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ บทที � 

ผา่นค่าเป้าหมายระดบั 0 
และอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ บทที � 

งานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 
จาํนวน � เรือง 

 

 

ผู้บังคบับัญชาประเมนินางสาวนิด้า โดยพจิารณาจากข้อมูลการ
ปฏบิัตงิานที�รวบรวมได้ และทาํการประเมนิให้คะแนน 



 

 

 

 
 

องค์ประกอบ ตัวชี�วดั 
เป้าหมายการดาํเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

เป้าหมาย คะแนนเต็ม การบรรลุเป้าหมาย คะแนนที�ได้ 

,. ผลสัมฤทธิ]ของงานตามหน้าที�และความรับผดิชอบ (�K คะแนน) 

 ,.� การประเมินการทดลองงาน  เวลาทีใชใ้นการดาํเนินการประเมินทดลองงานเฉลียแต่ละราย 
(เอกสารแนบ ,) 

ภายใน f เดือนแรก/ราย W ประเมินทดลองงาน
ทั�งหมดจาํนวน �� ราย อยู่

ภายในเวลา ≤ f เดือน 
จาํนวน �0 ราย 

�.. 

 ,.,  การประเมินเพื�อต่อสัญญาจ้าง 
  

เวลาทีใชใ้นการดาํเนินการประเมินต่อสญัญาจา้งเฉลียแต่ละราย 
(เอกสารแนบ =) 

ก่อนหมด 
สญัญาจา้ง/ราย 

[ ประเมินต่อสัญญาจา้ง
ทั�งหมดจาํนวน .� ราย ใช้
เวลาดาํเนินการก่อนหมด
สญัญาจา้ง จาํนวน .Kราย 

g.�f 

 ,.= งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ภาพรวม และกลุ่มผู้บริหารระดบัสถาบัน 

ร้อยละความสาํเร็จของกระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
เป็นไปตามแผนปฏิบตัิงานทีกาํหนด (เอกสารแนบ �) 

ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ [K 0. ร้อยละ [K 0. 

 ,.� งานสัญญาจ้าง เวลาทีใชใ้นการดาํเนินการงานสัญญาจา้งเฉลียแต่ละราย (หลงัทราบมติ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล) 
(เอกสารแนบ E) 

ภายใน � เดือน 0 ภายใน � เดือน 0 
หลงัทราบมติ

คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล 

 

  รวม EY  �L.JJ 

 
 
 
 
 

ผู้บังคบับัญชาประเมนินางสาวนิด้า โดยพจิารณาจากข้อมูลการ
ปฏบิัตงิานที�รวบรวมได้ และทาํการประเมนิให้คะแนน 



 

 

 
การกาํหนดค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ ,EE.. 

ลาํดบั ตัวชี�วัด เป้าหมาย คะแนน 
ค่าเป้าหมาย 

ระดบั � ระดบั , ระดบั = ระดบั � ระดบั E 
�. เวลาทีใชใ้นการดาํเนินการประเมินทดลอง

งานเฉลียแต่ละราย 
ภายใน f เดือน/ราย W (, คะแนน) (� คะแนน)  > f-g เดือน ≤ f เดือน 

ลาํดบั ตัวชี�วัด เป้าหมาย คะแนน , คะแนน � คะแนน G คะแนน L คะแนน �Y คะแนน 
.. เวลาทีใชใ้นการดาํเนินการประเมินเพือต่อ

สัญญาจา้งเฉลียแต่ละราย 
ก่อนหมด 

สัญญาจา้ง/ราย 
[ หลงัหมดสญัญา 

จา้ง > 0K วนั 
หลงัหมดสญัญาจา้ง 

0K วนั 
หลงัหมดสญัญา 

จา้ง .K วนั 
หลงัหมดสญัญา 

จา้ง �� วนั 
ก่อนหมด 
สญัญาจา้ง 

ลาํดบั ตัวชี�วัด เป้าหมาย คะแนน E คะแนน �Y คะแนน �E คะแนน ,Y คะแนน ,E คะแนน 
0. ร้อยละความสาํเร็จของกระบวนการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็นไปตาม
แผนปฏิบตัิงานทีกาํหนด 

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
[K 

0. < WK.KK WK.KK-W[.[[ fK.KK-f[.[[ gK.KK-g[.[[ [K.KK-�KK 

ลาํดบั ตัวชี�วัด เป้าหมาย คะแนน � คะแนน , คะแนน = คะแนน 
�. เวลาทีใชใ้นการดาํเนินการงานสัญญาจา้ง

เฉลียแต่ละราย 
ภายใน � เดือน 
หลงัทราบมติ
คณะกรรมการ

บริหารงานบุคคล 

0 > �.� เดือน > � เดือน ภายใน � เดือน 

      

 
 
 
 
 



 

 

 
 

องค์ประกอบ ตวัชี�วดั 
เป้าหมายการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน 

เป้าหมาย คะแนนเตม็ การบรรลุเป้าหมาย คะแนนที�ได้ 

=. การมสี่วนร่วม (� คะแนน) 
 (ตวัชี�วดักลาง) 

�) การเขา้ร่วมงานวนัสถาปนาสถาบนั (ช่วงเชา้) 
(เอกสารแนบ G) 

เขา้ร่วม ..� � เขา้ร่วม 
� ไม่เขา้ร่วม 

..� 

  รวม ,.E ..� ..� 

 
ส่วนที� = ผลงานเชิงพฒันา (การพฒันา/ปรับปรุงการปฏิบตัิงาน) (�K คะแนน) 

องค์ประกอบ ตัวชี�วดั 
เป้าหมายการดาํเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

เป้าหมาย คะแนนเต็ม การบรรลุเป้าหมาย คะแนนที�ได้ 

ผลงานเชิงพฒันา 
(การพฒันา/ปรับปรุงการปฏิบตัิงาน) 

มีการพฒันาและปรับปรุงงาน เรื�อง ระบบการรายงานหัวข้อ/ประเด้นเพื�อการพฒันา
และปรับปรุงผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (IPIP) ทีเกิดจากการประเมินผลการ

ทดลองงานและต่อสญัญาจา้ง (ประเมินโดยผูบ้งัคบับญัชา)(เอกสารแนบ J) 

มี �K มีการรายงานการติดตามระบบ
การปรับปรุงผลการปฏิบตัิงาน

รายบุคคล 

�K 

 รวม  �Y  �Y 

 
การกาํหนดค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ ,EE... 
 ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี�วดั ระดบั � ระดบั , ระดบั = ระดบั � ระดบั E 

 , คะแนน � คะแนน G คะแนน L คะแนน �Y คะแนน 

มีระบบการปรับปรุง 
ผลการปฏิบตัิงานรายบุคคล (IPIP) 

มีการรวบรวมขอ้มูล อยูร่ะหวา่งดาํเนินการจดัทาํระบบ 
การรายงานการปรับปรุงผลการ 

ปฏิบตัิงานรายบุคคล 

มีระบบการรายงานการ 
ปรับปรุงผลการปฏิบตัิงาน

รายบุคคล 

มีการรายงานระบบการปรับปรุงผล
การปฏิบตัิงานรายบุคคลไม่นอ้ยกว่า 

�. ครั� ง  

มีรายงานการติดตามระบบ
การปรับปรุงผลการ
ปฏิบตัิงานรายบุคคล 

 



 

 

 
 
ส่วนที� � การประเมนิความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competency) (0K คะแนน) 

ความสามารถ คะแนนคาดหวัง 
คะแนนที�ได้จาก 

หมายเหตุ 
การประเมินตนเอง การประเมินของผู้บังคับบัญชา 

สมรรถนะหลกั (Core Competency)  

�. การพฒันาตนเอง � 0 4  
.. คุณธรรมและจริยธรรม � � 4  
0. ความรับผดิชอบต่อองคก์าร � � 4  
�. มนุษยสัมพนัธ์ � � 4  
�. การมีส่วนร่วมและการทาํงานเป็นทีม � 0 4  

สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competency) 
�. ภาวะผูน้าํ 0 ..� 2  
.. ความสามารถใชเ้ทคโนโลย ี 0 0 3  
0. การสือสาร 0 . 2  
�. การแกป้ัญหาและความคิดสร้างสรรค ์ 0 ..� 2  
�. การบริการทีดี 0 0 3  
W. การวจิยั - - - เฉพาะตาํแหน่งนกัวิจยั ตาํแหน่งระดบัชาํนาญการ 

ชาํนาญการพิเศษ และเชียวชาญ 
f. ความรู้ในงาน - - -  
g. ความอุตสาหะในการทาํงาน - - -  

รวม 0� 0� 32 การคาํนวณคะแนนความสามารถเชิงสมรรถนะ  
=   คะแนนทีได ้X 0K  

  ,G.EJ 27.43    ค่าคะแนนความหวงัรวม 

ผู้รับการประเมนิ ประเมนิตนเองก่อนนําเสนอผู้บังคบับญัชา หลงัจากนั�น
ผู้บังคบับัญชาจะประเมนิโดยพจิารณาจากพฤตกิรรมในรอบการประเมนิเทยีบ

กบัรายละเอยีดตามสมรรถนะและค่าความคาดหวงัของสถาบัน 



 

 

 
ส่วนที� E สรุปผลการประเมนิ 
 ���� สมควรได้รับการเลื�อนเงนิเดอืน ร้อยละ G.YY วงเงนิ xxx บาท อยู่ในเกณฑ์ระดบั    ดเีด่น   
 ���� ความเห็นอื�นเพิ�มเตมิ (ระบุ)              
 

องค์ประกอบการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที�ได้ เทียบ �YY % หมายเหตุ 

�. ผลสัมฤทธิ]ของงาน EJ.E EG.ME   

 �.� ผลสมัฤทธิe ของงานตามยทุธศาสตร์ของสถาบนั/หน่วยงาน (-) (E)  
 �.. ผลสมัฤทธิe ของงานตามหน้าทีและความรับผิดชอบ (-/) (�L.JJ)  
 �.0 การมีส่วนร่วม (0.-) (,.E)  

,. ผลงานเชิงพฒันา (การพฒันา/ปรับปรุงการปฏิบตัิงาน) �Y �Y  

=. การประเมินความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competency) =Y ,J.�=  

รวม MJ.E M=.J MG.�Y ที�มา : (M=.J X 100) / MJ.E = MG.�Y 

ข้อมูลการทาํงานและการถูกลงโทษ 
หัวข้อ หลกัเกณฑ์ตามประกาศสถาบันฯ ข้อมูลของผู้รับการประเมิน ผลการประเมินเมื�อเทียบกับเกณฑ์ หมายเหตุ 

สาย ไม่เกิน 75 ครั� ง �J ครั�ง ผ่าน  

ลากจิ รวมกนัไม่เกิน �� วนั = วนั ผ่าน  

ลาป่วย รวมกนัไม่เกิน �� วนั Y.E วนั ผ่าน  

ลาป่วย(เกนิ = วนัทําการ ไม่มีใบรับรองแพทย์) รวมกนัไม่เกิน �� วนั - -  

ลาคลอด ไม่เกิน [K วนั - -  

ลาอุปสมบท  - -  

ขาดงาน  - -  

เตือนด้วยวาจา  - -  

เตือนเป็นหนังสือ  - -  

พกังาน  - -  

สรุปผลการประเมิน พร้อมทั�งพจิารณาร่วมกบั
ข้อมูลการทํางานและการถูกลงโทษ 

 



 

 

 
เกณฑ์การเลื�อนเงินเดือน รอบการประเมิน สําหรับพนักงานสถาบัน 

หมายเหตุ 
ระดบัการประเมิน ร้อยละของฐานในการคํานวณ 

ดีเด่น  =  ตั�งแต่ ร้อยละ 90.00 ขึ�นไป ไม่เกินร้อยละ W  
ดีมาก         =  ระหวา่ง ร้อยละ gK.00 – 89.9[  ไม่เกินร้อยละ W  
ดี  =  ระหวา่ง ร้อยละ f0.0K-79.99   ไม่เกินร้อยละ W  
พอใช ้                 =  ระหวา่ง ร้อยละ W0.0K-69.99   ไม่เกินร้อยละ W  
ควรปรับปรุง  =  ตํากวา่ร้อยละ W0.0K ไม่ไดเ้ลือนเงินเดือน  

 
ส่วนที� 6  แผนพฒันาการปฏิบัตริาชการรายบุคคล 

จุดเด่นของผู้รับการประเมิน ข้อควรพฒันา 

�. มีความตั�งใจ มุ่งมันในการปฏิบตัิงานทีดีมาก  �.  ความรอบคอบในการปฏิบตัิงานเกียวกบักฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ทีเกียวขอ้งกบัการประเมินผล 
.. มีการส่งงานตรงตามกาํหนดเวลา  ผลการปฏิบตัิงาน 
0. มีจิตบริการทีดีมาก  
�. มีการจดัลาํดบัความสาํคญัของงานและวางแผนการทาํงานไดด้ี  
 

ผลงานที�ต้องได้รับการพฒันา วธิีการพฒันา ช่วงเวลาที�ต้องการการพฒันา 
   
   
 

ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ ที�ต้องได้รับการพฒันา วธิีการพฒันา ช่วงเวลาที�ต้องการการพฒันา 
�. การประเมินผลการปฏิบตัิงาน ฝึกอบรม ภายในรอบปีงบประมาณ 255.. 
.. ศึกษาความรู้ในงาน เรืองกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัในงานทีเกียวขอ้ง เรียนรู้ดว้ยตนเอง ตลอดเวลา 
   

  

ผู้บังคบับัญชาระบุจุดเด่น 
ข้อควรพฒันา วธิีการและช่วงเวลาที�
ต้องการพฒันา 



 

 

 
ส่วนที� J  ลายมอืชื�อคณะกรรมการประเมนิ 

    
           คณะกรรมการไดป้ระเมินผลการปฏิบตัิงานของ      นางสาวนิด้า  ขยนัยิ�ง       เมือวนัที  0K สิงหาคม .��..    
 

 

ลงชือ............................................................................... (ประธานกรรมการ) 
(                               ) 

ตาํแหน่ง 
ลงชือ............................................................................... (กรรมการ) 

(                     ) 
ตาํแหน่ง 

ลงชือ............................................................................... (กรรมการ) 
(                               ) 

ตาํแหน่ง 
ลงชือ............................................................................... (กรรมการ) 

(                                   ) 
ตาํแหน่ง 

ลงชือ............................................................................... (เลขานุการ) 
(                          ) 

ตาํแหน่ง 

 
 
 



 

 

 
ส่วนที� L  การรับทราบผลการประเมนิ 
 

ผู้รับการประเมนิ  

�  ไดร้ับทราบผลการประเมินและแผนพฒันาการปฏิบตัิราชการรายบุคคลแลว้ ลงชือ.............................................................................................. 
 ตาํแหน่ง......................................................................................... 

 วนัที  ............................................................................................. 
ผู้ประเมนิ  

�  ไดแ้จง้ผลการประเมินและแผนพฒันาการปฏิบตัิราชการรายบุคคล 
        และผูร้ับการประเมินไดล้งนามรับทราบแลว้ 

 

�  ไดแ้จง้ผลการประเมินและแผนพฒันาการปฏิบตัิราชการรายบุคคล 
        เมือวนัที...................เดือน.......................................พ.ศ......................... 
        แต่ผูร้ับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ โดยมี 
        ..............................................................................................เป็นพยาน 
 
        ลงชือ.....................................................................................พยาน 

        ตาํแหน่ง................................................................................ 

        วนัที...................................................................................... 
 

ลงชือ.............................................................................................. 

ตาํแหน่ง......................................................................................... 

วนัที............................................................................................... 

 



 

 

บทที� � 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพฒันางาน 
 
  เนื�อหาในบทที � ประกอบดว้ย � ส่วน ไดแ้ก่ �.� ปัญหาอุปสรรค แนวทางแกไ้ขและการ
พฒันาของระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน และ �.� ปัญหาอุปสรรค แนวทางแกไ้ขและการ
พฒันาการแจง้ผลการประเมินและการใหค้าํปรึกษา 
 
   ปีงบประมาณ ���1 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการและพนกังานสถาบนั ทีกาํหนดในประกาศ ก.พ.อ. 
เ รื อง  หลัก เกณฑ์และวิ ธีการประเ มินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ���8 ซึ งให้เริมใชต้ั�งแต่ครึ งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ���1 (� ตุลาคม 
���8-8�  มีนาคม  ���1)  และนาํผลทีไดไ้ปใชป้ระกอบการพิจารณาเลือนเงินเดือนแบบใหม่ ตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการเลือนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบนั-
อุดมศึกษา พ.ศ. ���1 สําหรับขา้ราชการ ตั�งแต่รอบการประเมินครั� งที � คือ วนัที � เมษายน ���1 
และรอบการประเมินครั� งที � คือ วนัที � ตุลาคม ���1 และพนกังานสถาบนั รอบการประเมิน
ประจาํปีงบประมาณ ���1 นั�น โดยขา้ราชการและพนกังานสถาบนัแต่ละคนจะไดเ้ลือนเงินเดือน
เป็นค่าร้อยละในอตัราไม่เกินร้อยละ ? ของฐานในการคาํนวณ และตอ้งเป็นไปตามผลคะแนน      
การประเมินผลการปฏิบติัราชการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที ก.พ.อ. กาํหนด คือ ให้ประเมินอยา่งนอ้ย 
� องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธิB ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบติัราชการหรือสมรรถนะ        
โดยผลสัมฤทธิB ของงานจะตอ้งมีสัดส่วนคะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ CD 
  จากรอบการประเมิน � ปีงบประมาณ ทีผา่นมา กองบริหารทรัพยากรบุคคลขอสรุปปัญหา
และอุปสรรคในการดาํเนินการด้านการประเมินผลการปฏิบติังาน ออกเป็น �D ประเด็น ซึ งบาง
ประเด็นปัญหา กองบริหารทรัพยากรบุคคลไดข้อ้มูลจากผลสรุปรายงานคณะกรรมการกลันกรอง
การประเมินผลการปฏิบติัราชการ รวมถึงขอ้มูลจากแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
ประจาํปีงบประมาณ ���1-���� ตามทีแต่ละหน่วยงานส่งให ้ดงันี�  
 
 
 
 



 

 

 �.� ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพฒันาของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  �.�.� ปัญหาอุปสรรคของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   �.�.�.� หน่วยงาน ผูรั้บผดิชอบของแต่ละหน่วยงาน และบุคลากรของสถาบนัยงัขาด
ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัขอ้บงัคบั ระเบียบ และประกาศของสถาบนัทีเกียวขอ้งกบัการประเมินผล
การปฏิบติังาน 
   �.�.�.� บุคลากรยงัไม่เขา้ใจในการกาํหนดตวัชี�วดัและการกาํหนดเป้าหมายในแต่ละ
งานทีตนปฏิบติั วา่จะตอ้งกาํหนดใหส้อดคลอ้งอยา่งไร 
   �.�.�.8 ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงาน เป็นการสือสาร
ทางเดียวจาก บน-ลงล่าง หมายถึง ผูบ้งัคบับญัชา ประเมินผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยไม่มีการตกลงกนัทั�ง
สองฝ่ายและไม่มีการสือสารในเรืองผลงานทีคาดหวงั 
   �.�.�.1 ระบบการประเมินผลของแต่ละหน่วยงานไม่สามารถแยกแยะผูมี้ผลการ
ปฏิบติังานดี จากผูไ้ม่มีผลงานได้ เนืองจากระบบปัจจุบนัของสถาบนัไม่เน้นการประเมินวดัผล    
อยา่งจริงจงั จึงส่งผลใหไ้ม่สามารถเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานของแต่ละบุคคลได ้
   �.�.�.� รูปแบบการประเมินผลของแต่ละหน่วยงานยงัขาดความเชือมโยงระหวา่ง
ผลการปฏิบติังานของบุคคลกบัเป้าหมายของสถาบนั รวมมั�งไม่เชือมโยงกบัการพฒันาบุคลากร    
ในหน่วยงานดว้ย 
   �.�.�.? ระดบัของผลการปฏิบติังานไม่กระจายตวั ขอ้มูลในแต่ละคณะ/สาํนกั และ
หน่วยงานในสาํนกังานอธิการบดีพบวา่  มีผลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัดีเด่น ซึ งอยูร่ะหวา่งร้อยละ 
HD- �DD 
   �.�.�.C ระบบการประเมินผลมีความน่าเชือถือนอ้ยดว้ยหลายเหตุผล เช่น ความสงสาร 
กลวั/เกรงว่าจะมีปัญหาตามมา มากกว่าจะดูผลสําเร็จของการปฏิบติังานว่าตรงตามเป้าหมายทีได้
กาํหนดไวห้รือไม่ 
   �.�.�.I ผู ้บังคับบัญชาไม่มีความรู้สึกว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น
กระบวนการสําคัญของการบริหารบุคคลทีตนต้องรับผิดชอบดําเนินการ และมักคิดว่าการ
ประเมินผลการปฏิบติังานเป็นหนา้ทีของ “กองบริหารทรัพยากรบุคคล” ทีจะตอ้งดาํเนินการ 
   �.�.�.H กองบริหารทรัพยากรบุคคลขาดการวางแผนการสือสาร และขาดการ
ฝึกอบรมและสร้างความเขา้ใจทีถูกตอ้งให้กบับุคลากรและผูบ้งัคบับญัชาอยา่งเพียงพอและต่อเนือง 
เพือใหท้ราบถึงสาระสาํคญัของการประเมินผลการปฏิบติังาน 



 

 

   �.�.�.�D กองบริหารทรัพยากรบุคคลไม่มีข้อมูลทีแสดงว่าหน่วยงานต่างๆ 
ดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานตามทีสถาบนักาํหนด และกอง
บริหารทรัพยากรบุคคลยงัไม่มีการติดตามการดาํเนินการของหน่วยงานต่างๆ ของสถาบนัโดยตรง 
 
 �.�.% แนวทางแก้ไขและการพฒันางานระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  กองบริหารทรัพยากรบุคคลขอเสนอแนวทางแก้ไขเกี ยวกับแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของสถาบนั โดยแยกเป็น C ประเด็น ดงันี�  
    �.�.�.� ยดึหลกัการ กฎ ขอ้บงัคบั ระเบียบ และประกาศทีเกียวขอ้ง มีการประเมินผล
โดยพิจารณาจากผลสําเร็จในการปฏิบติังาน มีการประเมินผลทีเป็นธรรม โปร่งใส ปราศจากอคติ   
มีความเสมอภาคในการเลือนเงินเดือนตามผลการปฏิบติังาน 
    �.�.�.� รูปแบบการดาํเนินการ แต่ละหน่วยงานควรใช้รูปแบบการดาํเนินการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน ดงันี�     
    �) โดยมีความเชือมโยงระหว่างเป้าหมายของสถาบัน หน่วยงานและ
เป้าหมายการปฏิบติังานของบุคคล เพือใหห้น่วยงานและสถาบนับรรลุเป้าหมายทีกาํหนดไว ้
    �) ให้มีการจดัทาํขอ้ตกลงร่วมกนั (Performance Agreement) ระหว่าง     
ผูป้ระเมินและผูรั้บการประเมิน ทีมุ่งเนน้หนา้ทีความรับผดิชอบและเป้าหมายการปฏิบติังาน 
    8) ต้องกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังานและตวัชี� วดัผลการปฏิบติังาน      
ทีชดัเจนการเจรจาและจดัทาํขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งผูป้ระเมินและผูร้ับการประเมิน ในเรือง
ขอ้ตกลงในการปฏิบติังาน การประเมินผล และแผนการพฒันาผูรั้บการประเมิน 
   �.�.�.8 ปฏิบติัตามขั�นตอนการประเมิน ประกอบดว้ย 4 ขั�นตอนดงันี�  
    �) ขั�นเตรียมการ ผูป้ระเมินและผูรั้บการประเมินตอ้งเตรียมการในประเด็น
ต่างๆ ดงันี�  
   �.�) ความเชือมโยงระหวา่งผลการปฏิบติังานกบัเป้าหมายและวฒันธรรม
องคก์ร 
   �.�) ผลการปฏิบติังานและพฤติกรรมทีตอ้งการ 
   �.8) ความตอ้งการในการพฒันาและฝึกอบรม 
   �.1) วธีิพิจารณาผลสาํเร็จและฝึกอบรม  
   �) ขั�นทาํขอ้ตกลง 
   �.�) ผลการปฏิบติังานและพฤติกรรมทีตอ้งการ 
   �.�) เป้าหมายมาตรฐาน และผลลพัธ์ทีตอ้งการในช่วงเวลาทีตกลงกนั 



 

 

   �.8) ความตอ้งการในการพฒันาและฝึกอบรม 
  8) ขั�นทบทวนผลงานและขอ้ตกลงในช่วงครึ งปี 
   8.�) ผูป้ระเมินและผูรั้บการประเมินตกลงกนัในเรืองความกา้วหนา้
และความสาํเร็จของการปฏิบติังาน รวมทั�งการฝึกอบรมพฒันา 
  8.�) เปลียนแปลงขอ้ตกลงถา้มีความจาํเป็น 
  8.8) ร่วมกนัพิจารณาหาวธีิการปรับปรุงการปฏิบติังาน 
   1) ขั�นประเมินผลการปฏิบติังานปลายปี 
   1.�) ประเมินผลการปฏิบติังาน 
   1.�) ตกลงกนัในเรืองระดบัของผลการปฏิบติังาน 
   1.8) ตกลงกนัในเรืองแผนการพฒันาบุคคล 
  �.�.�.1 ระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบติังาน มีการประเมินผลการปฏิบติังาน 
ขา้ราชการและพนกังานสถาบนั จาํนวน � ครั� ง/ปีงบประมาณ ขอให้มีการทบทวนผลการปฏิบติังาน
อยา่งนอ้ย 1 ครั� ง คือช่วงเดือนมกราคม และกรกฎาคม 
  �.�.�.� แผนการพฒันาบุคคล (Individual Development Plan) ให้แต่ละหน่วยงาน
มีการกาํหนดแผนการพฒันาบุคคลควบคู่ไปกบัการประเมินผลการปฏิบติังานดว้ย 
  �.�.�.? การประเมินผลการดําเนินการโดยหน่วยงานกลาง มีการกําหนดให้
ผู ้รับผิดชอบด้านงานบุคคลของแต่ละหน่วยงานมีหน้าทีในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน และจดัทาํรายงานส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคลทุกปี 
  �.�.�.C เงือนไขการนาํระบบสู่การปฏิบติั 
  �) หน่วยงานตอ้งกาํหนดวิสัยทศัน์ (Vision) ภารกิจหลกั (Mission) และ
แผนงานของหน่วยงานทีชัดเจน จึงจะสามารถกาํหนดวตัถุประสงค์และวดัความสําเร็จของ
หน่วยงานได ้
  �) ผูบ้ริหารของแต่ละหน่วยงานตอ้งเห็นความสําคญัของการฝึกอบรม 
และการพฒันาบุคคล (Individual Development Plan) ตามทีตกลงกนัไวก้บัผูป้ฏิบติังานและตอ้ง
ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงดว้ย 
  8) ความร่วมมือของเจา้หนา้ทีมีส่วนสําคญัมาก เนืองจากการประเมินผล
การปฏิบติังานจะประสบผลสาํเร็จได ้จาํเป็นตอ้งมีเจา้หนา้ทีทีมีความซือสัตย ์และมีความรับผิดชอบ
ต่องานทีปฏิบติั 



 

 

  1) การนาํระบบการประเมินผลการปฏิบติังานดงักล่าวมาใช้จะประสบ
ผลสําเร็จไดดี้ ถา้หน่วยงานมีการบริหารจดัการในรูปแบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิB  (Result Based 
Management) และระบบงบประมาณทีมุ่งผลสัมฤทธิB  (Performance Based Budgeting) 
   �) หน่วยงานทีตระหนกัถึงความสําคญัของผลการปฏิบติังาน จะช่วยให้
การนาํระบบประเมินผลการปฏิบติังานไปใชใ้นการปฏิบติัจริงจะประสบความสาํเร็จอยา่งดียิง 
 
 �.% ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพฒันาวธีิการแจ้งผลการประเมินและการให้คําปรึกษา 

  �.�.� ปัญหาอุปสรรคของวิธีการแจง้ผลการประเมินและการให้คาํปรึกษา (ประยุกต์จาก
คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการ : ภาพรวมระบบบริหารผลงานและระบบประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการ. สาํนกังาน ก.พ. ���� : CD) 
   �) ผูรั้บการประเมินไม่รับฟังและทาํความเขา้ใจอย่างดี พยายามทีจะด่วนตดัสิน
หรือตดับทวา่สิงทีไดรั้บฟังเป็นเรืองไม่จริง ควรพยายามตั�งใจฟังใหเ้ขา้ใจอยา่งแทจ้ริงก่อน 
   �) ผูร้ับการประเมินไม่ขอคาํชี� แจงเมือไม่เขา้ใจในสิงทีผูบ้งัคบับญัชาพูด เช่น 
ขอใหผู้บ้งัคบับญัชายกตวัอยา่ง หรือขอทราบความคาดหวงัของผูบ้งัคบับญัชา 
   8) ผูร้ับการประเมินด่วนปกป้องการกระทาํของตวัเอง ไม่พยายามรับฟังการให้
คาํปรึกษาชี�แนะใหช้ดัเจนก่อน 
   1) ผู ้รับการประเมินพยายามเถียงสิ งทีผู ้บ ังคับบัญชาพูดเพราะเป็นสิ งที เขา
สังเกตเห็น สิงทีเขาประสบและเป็นความคิดเห็นของเขา ดงันั�น จึงไม่มีประโยชน์ทีจะเถียงเพือ
เอาชนะ เนืองจากการรับฟังความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาและการพูดคุยลกัษณะนี�  จะเป็นประโยชน์
ในแง่ของการพฒันา  การโตเ้ถียงจะทาํให้ผูบ้งัคบับญัชาไม่สามารถใชเ้วลาในการให้คาํปรึกษาชี�แนะ
ไดอ้ยา่งเตม็ที 
   �) พิจารณาไตร่ตรองคาํปรึกษาชี� แนะทีได้รับว่าเคยได้รับคาํปรึกษาชี� แนะใน
ลกัษณะนี�หรือไม่ หรือพิจารณาถามตวัเองวา่เคยไดรั้บการชี�แนะในลกัษณะนี�หรือไม่ และตอ้งการ
จะใชป้ระโยชน์จากการชี�แนะนี�หรือไม่ จะเกิดอะไรขึ�นถา้ตนเองไม่สนใจคาํชี�แนะนี�  และจะสามารถ
ใชป้ระโยชน์จากคาํชี�แนะนี� ใหเ้กิดประสิทธิภาพกบัการทาํงานไดม้ากทีสุดอยา่งไร 
 
  �.�.� แนวทางแกไ้ขและการพฒันางานแจง้ผลการประเมินและการให้คาํปรึกษา (คู่มือ
การประเมินผลการปฏิบติัราชการ : ภาพรวมระบบบริหารผลงานและระบบประเมินผลการปฏิบติั
ราชการ. สาํนกังาน ก.พ. ���� : ?C-?H) 



 

 

  ในช่วงของการแจง้ผลการประเมินเป็นการเปิดโอกาสให้ผูป้ระเมินและผูรั้บการ
ประเมินหารือร่วมกนัเพือ พฒันางาน/ปรับปรุงพฤติกรรม รวมทั�งยงัเป็นช่วงเวลาของการติชม และ
กระตุน้ให้ผูรั้บการประเมินพฒันาตนเอง สิงสําคญัทีตอ้งคาํนึง คือ การให้คาํปรึกษาทีดีนั�นตอ้งทาํ
ดว้ยวธีิทีแตกต่างกนัตามผลงานหรือตามศกัยภาพของผูรั้บการประเมิน ทั�งยงัตอ้งระมดัระวงั แมใ้น
กรณีของการแสดงความชืนชมผูรั้บการประเมินทีมีผลการปฏิบติัราชการดี นอกจากนี�ผูบ้งัคบับญัชา
หรือผูป้ระเมินควรจะตอ้งเตรียมตวัเพือรับมือกบับรรยากาศทีจะเกิดขึ�นในสถานการณ์ของการแจง้
ผลการประเมินดว้ย ดงันี�  
   �) แนวทางและขอ้พึงระวงัในการใหค้าํติชมผูรั้บการประเมิน 

  �.�) พึงระลึกเสมอวา่ การแสดงความชืนชมผลงานดีเป็นการเนน้ย ํ�า และให้
รางวลั รวมทั�งเป็นการเสริมแรง/กาํลงัใจ เพือให้ผูไ้ดรั้บคาํชมอยากแสดงผลงานเช่นนั�นในโอกาส
ต่อไป 
 �.�) คาํชมตอ้งจริงใจ เฉพาะเจาะจงวา่ชมเรืองอะไร และให้คาํชมเฉพาะในเรือง
ทีบุคคลผูรั้บคาํชมเป็นผูล้าํบากตรากตรําสร้างผลงานนั�นขึ�นมาจริง 
 �.8) คาํชม/การให้ความดีความชอบตอบแทนผลงานดี เป็นการสร้างความ
เชือมันในตนเองแก่ผูรั้บการประเมินและเป็นแรงบนัดาลใจทีมีอิทธิพลยิง 
 �.1) การติชมต้องเน้นทีเหตุการณ์ซึ งเฉพาะเจาะจงและสามารถแสดงให้
เห็นชดัถึงการปรับปรุงพฒันาได ้
 �.�) เนน้การติชมผลงานหรือพฤติกรรมทีเกียวขอ้งกบังานไม่ใช่นิสัยส่วนตวั
ของผูรั้บการประเมินซึงอาจไม่มีผลต่องาน 
 �.?) ผูรั้บคาํติชมอาจคิดวา่มีความหมายแฝงอืนๆ มากกวา่ทีผูพู้ดไดแ้สดงออก
ดว้ยวาจา เมือใหค้าํติชมจึงควรใส่ใจดว้ยวา่ผูรั้บคาํติชมมีปฏิกิริยาอยา่งไร 
   �) สิงทีไม่ควรทาํในการใหค้าํปรึกษา แนะนาํ ในการแจง้ผลการประเมิน 
 �.�) ไม่รับฟังความคิดเห็นผูรั้บการประเมิน คิดว่าตนเองรู้ดีว่าสิงทีดีทีสุด
สาํหรับผูรั้บการประเมิน คืออะไร และคิดวา่รู้ดีวา่สถานการณ์ทีเกิดขึ�น คืออะไร 
  �.�) กล่าวแนะนาํกวา้งๆ วา่ใหท้าํงานดีขึ�นและมากขึ�น 
  �.8) แสดงความไม่มันใจต่อความสามารถของผูรั้บการประเมิน 
  �.1) ใหแ้ต่คาํปรึกษาชี�แนะเชิงลบ 
   8) แนวทางการจดัการในสถานการณ์ของการแจง้ผลการประเมิน ดงัแสดงใน
ตารางที �.� 
 
 



 

 

ตารางที� �.� แสดงแนวทางการจัดการในสถานการณ์ของการแจ้งผลการประเมิน 
 

ปฏิกริิยา สถานการณ์ แนวทางการจัดการ 

ร้องไห้ 
 
 

เมือผูบ้งัคบับญัชาแจง้ผลการประเมินและ
ใหค้าํแนะนาํแก่นางสาว ก. ผูรั้บการประเมิน 
ปรากฎวา่เธอร้องไห ้

ผูบ้งัคบับญัชาบอกให ้นางสาว ก. รู้ว่าร้องไห้
ได ้ไม่เป็นไร และใหเ้วลานางสาว ก. สงบสติ 
อารมณ์ และเมือนางสาว ก. หยุดร้องไหจึ้งทาํ
การใหค้าํปรึกษาแนะนาํต่อไป 

ไม่รับฟัง 

 
นาง ข. ทาํงานไม่ดี แต่เธอเชือว่า เธอมีผล
การปฏิบัติราชการดี เมือผูบ้ ังคบับัญชา
ชี�แนะว่าเธอจะตอ้งปรับปรุงการทาํงานเธอ
กลบัหัวเราะ ไม่เห็นดว้ย และเห็นว่าสิงที
ไดรั้บคาํแนะนาํเป็นเรืองไร้สาระ 

ผูบ้งัคบับญัชาควรถาม นาง ข. ใหช้ดัเจนขึ�นว่า
เธอไม่เห็นดว้ยกบัผูบ้งัคบับญัชา ในเรืองอะไร 
หลงัจากนั�นควรอธิบายเหตุผลทีชดัเจนให้ฟัง
อีกครั� งหนึง พร้อมแสดงหลกัฐานทีชดัเจนให้
เห็นวา่ นาง ข. จะตอ้งปรับปรุงงานของเธอ 

โกรธ 
 

นาย ค. เป็นคนทีระตือรือร้น ในการทาํงาน 
แต่มกัจะทาํงานผิดพลาดเนืองจากเป็นคน
ไม่สนใจรายละเอียดปลีกย่อยของงาน เมือ
ผูบ้งัคบับญัชาชี�ใหเ้ห็นถึงจุดบกพร่องในขอ้
นี�  เขาโกรธและบอกว่าเขาทาํงานหนกัมาก 
(ซึ ง เ ป็นความจริง) และกล่าวโทษ
ผูบ้งัคบับญัชาว่า ทีผูบ้งัคบับญัชามาต่อว่า
เขานี�  เนืองจากไม่ชอบ นาย ค. เป็นการ
ส่วนตวั 

ผู ้บังคับบัญชาควรอยู่ในความสงบแสดง
ความเห็นใจบอกให ้นาย ค. รู้วา่ผูบ้งัคบับญัชา 
รู้ดีวา่เขาทาํงานหนกั แต่ก็สามารถปรับปรุงให้
ดียิงขึ�นอีก และให้เน้นย ํ�าการให้คาํปรึกษา
แนะนาํชดัเจนในประเด็นทีเฉพาะเจาะจงอีก
ครั� งหนึ ง โดยยกตวัอย่างและแสดงหลกัฐาน
พร้อมทั�งแนะนาํวิธีการหรือหาแนวการพฒันา
วิธีการทาํงานร่วมกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก 



 
  -ตวัช้ีวดัท่ีเผยแพร่น้ีใชเ้ป็นตวัอยา่งประกอบการจดัท าตวัช้ีวดัรายบุคคลเท่านั้น-     ส านกังาน ก.พ. 

วนัท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒                                                                                                          หนา้ ๑ 

สารบัญ 
 หนา้ 
ตวัอยา่งตวัช้ีวดัส าหรับผูป้ฏิบติังานการเจา้หนา้ท่ี ๒ 
ตวัอยา่งตวัช้ีวดัส าหรับผูป้ฏิบติังานคลงั ๕ 
ตวัอยา่งตวัช้ีวดัส าหรับผูป้ฏิบติังานสารบรรณ ๗ 
ตวัอยา่งตวัช้ีวดัส าหรับผูป้ฏิบติังานเทคโนโลยสีารสนเทศ ๘ 
ตวัอยา่งตวัช้ีวดัส าหรับผูป้ฏิบติังานนิติกร ๑๐ 
ตวัอยา่งตวัช้ีวดัส าหรับผูป้ฏิบติังานส่ือสารองคก์ร ๑๑ 
ตวัอยา่งตวัช้ีวดัส าหรับผูป้ฏิบติังานวเิทศสัมพนัธ์ ๑๓ 
ตวัอยา่งตวัช้ีวดัส าหรับผูป้ฏิบติังานตรวจสอบภายใน ๑๔ 
ตวัอยา่งตวัช้ีวดัส าหรับผูป้ฏิบติังานแผน ๑๕ 
ตวัอยา่งตวัช้ีวดัส าหรับผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ ๑๖ 
 
  



 
  -ตวัช้ีวดัท่ีเผยแพร่น้ีใชเ้ป็นตวัอยา่งประกอบการจดัท าตวัช้ีวดัรายบุคคลเท่านั้น-     ส านกังาน ก.พ. 

วนัท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒                                                                                                          หนา้ ๒ 

 

ตวัอย่างตวัช้ีวดัส าหรบัผูป้ฏบิตังิานการเจา้หนา้ที่  

จ านวนกจิกรรมดา้นสวสัดกิารและกจิกรรมทางรฐัพธิทีี่ส่งเสรมิและสนบัสนุนคุณภาพชวีติของขา้ราชการและเจา้หนา้ที่ที่

ด  าเนินการเสรจ็ตามเป้าหมาย 
จ านวนคร ัง้ของการไดร้บัการรอ้งเรยีนจาก การปฏบิตังิานของลูกจา้งประจ าแบบเป็นลายลกัษณอ์กัษร   
จ านวนคร ัง้ของความผดิพลาดในการแจง้สมรส หย่า เปลี่ยนชื่ อ - สกลุ ค าน าหนา้นาม ของขา้ราชการและลูกจา้งประจ า  เพื่อ
ส่งใหห้น่วยงานที่ เกี่ ยวขอ้ง 
จ านวนคร ัง้ต่อเดอืนในการปรบัปรุงขอ้มลู/เผยแพร่/ประชาสมัพนัธ  ์ขา่วสารของการเจา้หนา้ที่  
รอ้ยละของเอกสารส าหรบัขา้ราชการบรรจใุหมท่ี่จดัท าไดถ้กูตอ้งทนัตามก าหนดเวลา  
รอ้ยละของการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายของกลุม่งานการเจา้หนา้ที่  ที่ด  าเนินการไดต้ามแผนงาน 
รอ้ยละของการใชจ่้ายเงนิงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กจิกรรมของกลุม่งานการเจา้หนา้ที่  

รอ้ยละของขา้ราชการและเจา้หนา้ที่ที่ ไดร้บัความพงึพอใจต่อการจดักจิกรรมสมัพนัธท์ี่สนบัสนุนการปฏบิตังิานและส่งเสรมิ

คุณภาพชวีติ 
รอ้ยละของขา้ราชการและเจา้หนา้ที่ที่ เขา้ร่วมกจิกรรมดา้นสวสัดกิารและกจิกรรมทางรฐัพธิทีี่ส่งเสรมิและสนบัสนุนคุณภาพ

ชวีติตามเป้าหมายที่ก  าหนด 
รอ้ยละของขา้ราชการและลูกจา้งประจ าที่ ไดร้บัการเลื่อนข ัน้เงนิเดอืน ไดอ้ย่างถกูตอ้ง ครบถว้น   ทนัตามก าหนดเวลา 
รอ้ยละของขา้ราชการในสายงานเริ่มตน้จากระดบัปฏบิตังิานที่ ไดร้บั การเลื่อนระดบั ส าหรบัผูป้ฏบิตังิานที่มปีระสบการณ์  ซึ่ ง
เป็นผูท้ี่มคุีณสมบตัติรงตามที่ก  าหนดไว  ้
รอ้ยละของขา้ราชการที่ ไดร้บัการพฒันาดา้น IT และภาษาองักฤษ 
รอ้ยละของขา้ราชการที่ ไดร้บัการพฒันาดา้นคุณธรรมและจติส านึกที่ดี  
รอ้ยละของขา้ราชการที่ ไดร้บัการพฒันาตามสมรรถนะเฉพาะทางตามเป้าหมายที่ก  าหนด 
รอ้ยละของขา้ราชการที่ ไดร้บัการพฒันาตามสมรรถนะหลกัตามเป้าหมายที่ก  าหนด  
รอ้ยละของขา้ราชการที่ ไดร้บัการพฒันาองคค์วามรูด้า้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล  
รอ้ยละของความครบถว้นตามข ัน้ตอนการด าเนินการที่ก  าหนดไวใ้นการแต่งต ัง้ขา้ราชการ  
รอ้ยละของความครอบคลุม ถกูตอ้ง และทนัสมยัของฐานขอ้มลูก าลงัคน 
รอ้ยละของค าส ัง่รกัษาราชการแทนและรกัษาการในต าแหน่งที่จดัท าไดถ้กูตอ้งทนัตามก าหนดเวลา  
รอ้ยละของจ านวนการประชมุที่การจดัเตรยีมเอกสาร  วสัดุอปุกรณ ์ประกอบการฝึกอบรม/สมัมนา ไดค้รบถว้น 
รอ้ยละของจ านวนขอ้มลูบคุคลในระบบจ่ายตรงเงนิเดอืนและค่าจา้งประจ าของกรมบญัชกีลางเพื่อใชใ้นการเบกิจ่ายเงนิเดอืน

และค่าจา้งรายเดอืนที่ปรบัปรุงไดถ้กูตอ้งและทนัสมยั  



 
  -ตวัช้ีวดัท่ีเผยแพร่น้ีใชเ้ป็นตวัอยา่งประกอบการจดัท าตวัช้ีวดัรายบุคคลเท่านั้น-     ส านกังาน ก.พ. 

วนัท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒                                                                                                          หนา้ ๓ 

ตวัอย่างตวัช้ีวดัส าหรบัผูป้ฏบิตังิานการเจา้หนา้ที่  

รอ้ยละของจ านวนค าส ัง่/ประกาศ ที่จดัท าผดิพลาด 
รอ้ยละของจ านวนฐานขอ้มลูสวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาลที่ปรบัปรุงไดถ้กูตอ้งและทนัสมยั 
รอ้ยละของจ านวนหนงัสอืที่ รบั-ส่ง ไดถ้กูตอ้งภายในเวลาที่ก  าหนด 
รอ้ยละของทะเบยีนรบัหนงัสอืเรื่ องการมอบหมายผูแ้ทนในคณะกรรมการ , คณะท างานต่าง ๆ/ วทิยากร และเชญิประชมุ ที่

ด  าเนินการไดถ้กูตอ้ง 
รอ้ยละของหนงัสอืเดนิทาง/วซี่าที่ด  าเนินการถกูตอ้งและเสรจ็ทนัเวลา  
รอ้ยละของหนงัสอืเสนอ เพื่อมอบหมายใหข้า้ราชการเป็นผูแ้ทน/ประชมุ/สมัมนา ร่วมเดนิทางไปต่างประเทศ  และเป็น
วทิยากรบรรยาย  ที่จดัท าไดถ้กูตอ้งทนัตามก าหนดเวลา   
รอ้ยละของหนงัสอืประกนัสงัคมของลูกจา้งที่ จดัท าไดอ้ย่างถกูตอ้งและเสรจ็ทนัภายในเวลา  
ระดบัความส าเรจ็ในการปรบัปรุงขอ้มลูโครงสรา้งต าแหน่งและอตัราก าลงัตาม  พ.ร.บ.ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ.๒๕๕๑ 
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าแผนงาน/โครงการของกลุม่งานการเจา้หนา้ที่ตามข ัน้ตอนที่ก  าหนด  
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าโครงสรา้งอตัราก าลงั 
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าค าส ัง่รกัษาราชการแทนไดแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่ก  าหนด  
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท ารายงานการส ารวจความพงึพอใจของเจา้หนา้ที่ส  านกังาน  เกี่ ยวกบัสวสัดกิาร 
ระดบัความส าเรจ็ในการด าเนินการคดัเลอืกบคุคลเขา้รบัราชการในส านกังานตามมาตรฐานระยะเวลาที่ก  าหนด  
ระดบัความส าเรจ็ในการตดิตามเร่งรดัการใชจ่้ายงบประมาณของกลุม่งานการเจา้หนา้ที่ ไดต้รงตามแผนงานที่ก  าหนด  
ระดบัความส าเรจ็ในการปรบัปรุงขอ้มลูบคุคลของขา้ราชการลงในระบบสาร สนเทศทรพัยากรบคุคลระดบักรม  (DPIS)  
ระดบัความส าเรจ็ของการปฏบิตังิานของกลุม่การเจา้หนา้ที่ที่ด  าเนินการไดต้ามแผนปฏบิตักิารประจ าปีที่ก  าหนด   
ระยะเวลาเฉลี่ยในการคน้หาเอกสาร/ขอ้มลู เพื่อสนบัสนุนการท างานของเจา้หนา้ที่   
จ านวนบคุลากรของหน่วยงานที่ ไดร้บัการพฒันาหรือฝึกอบรม 

จ านวนกจิกรรมที่หน่วยงานจดัเพื่อพฒันาบคุลากรในกรมฯ 

รอ้ยละของต าแหน่งว่างที่สามารถบรรจไุดภ้ายใน ๖ เดอืนนบัจากวนัที่ว่าง 

จ านวนต าแหน่งงานที่ ไดม้ตีวัชี้วดัค่าเป้าหมายผลการปฏบิตังิาน  

จ านวนระบบงานบคุคลที่ ไดม้กีารพฒันาปรบัปรุงและไดร้บัการอนุมตัจิากผู ้บรหิารใหส้ามารถน ามาด าเนินการ 

จ านวนสายงานที่ ไดม้กีารก าหนดกรอบสมรรถนะหลกั / กลุม่งานใหก้บัต าแหน่งงานทกุต าแหน่ง  

จ านวนสายงานที่ ไดม้กีารประเมนิสมรรถนะหลกัและกลุม่งานของบคุลากรในสายงานครบถว้น  

รอ้ยละของบคุลากรที่ เขา้ฝึกอบรมตามแผนพฒันาบคุลากรประจ าปีของกรมที่ ไดร้บัคะแนนประเมนิผลความรูร้อ้ยละ ๗๐ 

ขึ้นไปในการอบรม 



 
  -ตวัช้ีวดัท่ีเผยแพร่น้ีใชเ้ป็นตวัอยา่งประกอบการจดัท าตวัช้ีวดัรายบุคคลเท่านั้น-     ส านกังาน ก.พ. 

วนัท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒                                                                                                          หนา้ ๔ 

ตวัอย่างตวัช้ีวดัส าหรบัผูป้ฏบิตังิานการเจา้หนา้ที่  

รอ้ยละของบคุลากรกรมที่ เขา้ร่วมกจิกรรม  KM 

ระยะเวลาที่ ระบบ IT ส าหรบัการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการสามารถน ามาใชไ้ดท้ ัง้ส่วนราชการอย่างสมบูรณ์  

รอ้ยละของผูผ้่านการฝึกอบรมโครงการที่  ๕ และ ๖ ไดร้บัการอนุมตัภิายในระยะเวลาที่ก  าหนด  

รอ้ยละของความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรมโครงการที่  ๕ และ ๖ 

รอ้ยละของผูผ้่านการฝึกอบรมโครงการที่  ๕ และ ๖ ที่มคีวามรูเ้ฉลี่ยเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเขา้รบัการอบรม  

 
 



 
  -ตวัช้ีวดัท่ีเผยแพร่น้ีใชเ้ป็นตวัอยา่งประกอบการจดัท าตวัช้ีวดัรายบุคคลเท่านั้น-     ส านกังาน ก.พ. 

วนัท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒                                                                                                          หนา้ ๕ 

ตวัอย่างตวัช้ีวดัส าหรบัผูป้ฏบิตังิานคลงั  

คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารดา้นการเงนิ  
คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจของผูร้บับรกิารดา้นการใหค้ าปรกึษาแนะน าดา้นการเงนิ  
คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจของผูร้บับรกิารดา้นการฝาก-ถอนเงนิสหกรณอ์อมทรพัย  ์ 
จ านวนขอ้มลู เพื่อเบกิ-จ่ายเงนิเดอืนของขา้ราชการบ านาญที่จดัส่งใหก้บักรมบญัชกีลางไดต้ามก าหนด (วนัที่   ๕ ของเดอืน) 
จ านวนคร ัง้ของความผดิพลาดที่ รายงานเงนิสดคงเหลอืประจ าวนั  ไมต่รงกบัจ านวนเงนิสดในมอื 
จ านวนหนงัสอืราชการที่ผ่านการตรวจสอบความถกูตอ้งก่อนน าเสนอฝ่ายบรหิาร  แลว้ยงัมขีอ้ผดิพลาด 
รอ้ยละของเรื่ องที่จดัท าหนงัสอืขอหารอื/ขออนุมตั(ิตกลง)ไปยงักระทรวงการคลงั ภายใน ๕ วนัท าการ  (เมื่อไดร้บัขอ้มลู/

เอกสารที่มคีวามครบถว้นสมบูรณ์) 
รอ้ยละของเรื่ องที่ด  าเนินการขออนุมตัค่ิาใชจ่้ายในการด าเนินกจิกรรม /โครงการของส านกั/กอง (ใบฟ้า) เสรจ็ในเวลาที่ก  าหนด  
รอ้ยละของเรื่ องที่ด  าเนินการจดัซื้อวสัดุส  านกังาน เพื่อสนบัสนุนใหฝ่้ายต่าง ๆ  ในกลุม่งานคลงัไดภ้ายในก าหนดเวลา 
รอ้ยละของเอกสารตัง้เบกิที่ด  าเนินการอนุมตัผิ่านระบบ  GFMIS ไปยงักรมบญัชกีลาง ภายใน ๓  วนัท าการ 
รอ้ยละของความถกูตอ้งของการบนัทกึรายการจ่ายในระบบ  GFMIS 
รอ้ยละของจ านวนเรื่ องการขออนุมตัโิอนเปลี่ยนแปลงรายการเงนิประจ างวดที่ด  าเนินการไดแ้ลว้เสรจ็ภายใน  ๕ วนั  (เมื่อ
ไดร้บัเอกสารครบถว้นสมบูรณ์)    
รอ้ยละของจ านวนเรื่ องการขออนุมตัค่ิาใชจ่้ายในการด าเนินกจิกรรม /โครงการของส านกั/กอง (ใบฟ้า) และขอโอน
เปลี่ยนแปลงรายการเงินประจ างวด ที่ด  าเนินการไดเ้สรจ็ภายใน ๑ วนั (นบัจากวนัที่ ไดร้บัเอกสารครบถว้นสมบูรณ์ ) 
รอ้ยละของจ านวนเรื่ องของส าเนาหนงัสอื  ใบส าคญั และบญัช ีที่จดัเกบ็เขา้แฟ้มไดผ้ดิพลาด  
รอ้ยละของจ านวนเอกสารการตัง้เบกิจ่ายเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณที่ด  าเนินการอนุมตัผิ่านระบบ  GFMIS 
ภายใน ๓ วนัท าการ   
รอ้ยละของจ านวนใบส าคญัจ่ายที่จดัท าผดิพลาด  
รอ้ยละของจ านวนความผดิพลาดในการตัง้เบกิ (จากการตรวจสอบของฝ่ายบญัชี) 
รอ้ยละของจ านวนงานลงทะเบยีนหนงัสอืรบัเขา้ ท ัง้ภายในและภายนอก ดว้ยระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์ที่จดัส่งได ้
ถกูตอ้งภายในเวลาที่ก  าหนด 
รอ้ยละของจ านวนบนัทกึรายการรบั- จ่ายเงนิสด/ธนาคาร ที่ด  าเนินการไดภ้ายในเวลาที่ก  าหนด  
รอ้ยละของท าบนัทกึโตต้อบ กบั ส านกั / กอง / ศูนย ์ที่ด  าเนินการไดภ้ายในเวลาที่ ก  าหนด 
รอ้ยละของรายการขอ้มลูผูข้ายที่บนัทกึลงในระบบไดถ้กูตอ้งภายในเวลาที่ก  าหนด  



 
  -ตวัช้ีวดัท่ีเผยแพร่น้ีใชเ้ป็นตวัอยา่งประกอบการจดัท าตวัช้ีวดัรายบุคคลเท่านั้น-     ส านกังาน ก.พ. 

วนัท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒                                                                                                          หนา้ ๖ 

ตวัอย่างตวัช้ีวดัส าหรบัผูป้ฏบิตังิานคลงั  

รอ้ยละของหนงัสอืราชการที่จดัเกบ็ไดถ้กูตอ้งและทนัเวลา  
รอ้ยละของหนงัสอืราชการที่จดัพมิพไ์ดถ้กูตอ้งและทนัเวลา  
ระดบัความส าเรจ็ในการการจดัท ารายงานทางการเงนิ   เงนินอกงบประมาณ และสหกรณอ์อมทรพัย  ์ 
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าค าของบประมาณรายการค่าใชจ่้ายในการเจรจาและการประชมุ  
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท างบตน้ทนุผลผลติ  
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท างบตน้ทนุผลผลติตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชก าร 
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านกังาน   
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าประมาณการรายไดข้องส านกังาน  เพื่อส่งส  านกังบประมาณ 
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท ารายงานการเงนิ เงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ 
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท ารายงานผลการใชจ่้ายเงนิงบประมาณตามแผนปฏบิตักิารประจ าปี  
ระดบัความส าเรจ็ในการตรวจสอบงบเทยีบยอดเงนิฝากธนาคารบญัชเีงนิในงบประมาณส านกังาน   
ระดบัความส าเรจ็ในการตรวจสอบตดิตามความถกูตอ้งในการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณใน   ระบบ GFMIS 
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ ใชใ้นการบนัทกึรายการน าส่งคลงั  ฝากคลงั (หลงัจากที่มกีารน าเงนิสด / เชค็ ส่งคลงั) 
ระยะเวลาที่ด  าเนินการตรวจสอบรายละเอยีดการใชโ้ทรศพัท ์ / โทรสารต่างประเทศและต่างจงัหวดัไดแ้ลว้เสรจ็หลงัจากไดร้บั
ใบแจง้หน้ี 
วนัที่จดัการท ารายงานการควบคุมภายในของส านกังานไดแ้ลว้เสรจ็ 
วนัที่จดัท าสรุปรายงานวนัมาปฏบิตัริาชการรายเดอืนของขา้ราชการไดแ้ลว้เสรจ็  
วนัที่จดัส่งรายงานการเงนิไดส้  าเรจ็ 
วนัที่ด  าเนินการจดัท าสรุปสถติหินงัสอื รบั – ส่ง  และหนงัสอืที่อยู่ระหว่างด าเนินการ รายวนั / รายเดอืน ไดแ้ลว้เสรจ็ 
ระยะเวลาที่ทะเบยีนคุมบญัชแียกประเภทบญัชลูีกหน้ีสามารถด าเนินการน ามาใชไ้ด ้  

จ านวนบคุลากรที่สามารถใชร้ะบบ GFMIS (บญัช)ี 

รอ้ยละของจ านวนคร ัง้ที่ตอ้งแจง้การโอนเงนิงบประมาณทางไปรษณีย์ 

รอ้ยละของอตัราการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม  

จ านวนความผดิพลาดในการจดัท ารายละเอยีดการโอนงบประมาณให ้๗๕ จงัหวดั 

จ านวนคร ัง้ที่ ไมส่ามารถส่งผลการใชจ่้ายงบประมาณของ ๗๕ จงัหวดั ภายในเวลาที่ก  าหนด (วนัที่  ๕ ของเดอืน) 



 
  -ตวัช้ีวดัท่ีเผยแพร่น้ีใชเ้ป็นตวัอยา่งประกอบการจดัท าตวัช้ีวดัรายบุคคลเท่านั้น-     ส านกังาน ก.พ. 

วนัท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒                                                                                                          หนา้ ๗ 

ตวัอย่างตวัช้ีวดัส าหรบัผูป้ฏบิตังิานสารบรรณ  

คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจของผูม้าตดิต่อสอบถามขอ้มลู 
จ านวนคร ัง้เฉลี่ยต่อหน่วยงาน ในการดูแลปรบัปรุงขอ้มลูที่อยู่ของส่วนราชการใหเ้ป็นปจัจบุนั  
จ านวนคร ัง้ที่ด  าเนินการส่งใบแจง้หน้ีช าระค่าไปรษณียไ์ดล้า่ชา้กว่า    ๑๐ วนั นบัจากวนัที่ ไดร้บัใบแจง้หน้ี 
จ านวนจดหมายทางไปรษณียท์ี่ส่งคืนไมถ่งึมอืผูร้บัอนัเน่ืองมาจากไดร้บัขอ้มลูผดิพลาดจากเจา้หนา้ที่  
จ านวนรายงานการจดัซื้อวสัดุ ที่จดัส่งหน่วยงานที่ งานที่ เกี่ ยวขอ้งไดภ้ายในเวลาที่ก  าหนด  
จ านวนวนัเฉลี่ยในการใหบ้รกิารจดัหาวสัดุอปุกรณส์ านกังานใหเ้จา้หนา้ที่ ได ้ 
จ านวนวนัเฉลี่ยที่ด  าเนินการลา่ชา้ในการส ารวจพสัดุ-ครุภณัฑป์ระจ าปี นบัจากวนัก าหนดเสรจ็ 
จ านวนวนัเฉลี่ยที่ด  าเนินการลา่ชา้ในการจดัท ารายงานแผนการด าเนินการ  
จ านวนหน่วยงานที่ ไดร้บัการจดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่เจา้หนา้เกี่ ยวกบังานจดัเกบ็เอกสารอเิลก็ทรอนิกส์   
รอ้ยละของเรื่ องที่ด  าเนินการลา่ชา้ในการจดัท ารายงานรบั e-mail 
รอ้ยละของความถกูตอ้งครบถว้นตามข ัน้ตอนการท าลายหนงัสือตามระเบยีบงานสารบรรณฯ  
รอ้ยละของจ านวนเรื่ องในการส่งหนงัสอื/พสัดุภณัฑ ์จดัส่งไปรษณีย์ ที่จดัส่งไดภ้ายใน ๑ วนั 
รอ้ยละของจ านวนเรื่ องที่ด  าเนินการจดัซื้อวสัดุส  านกังาน ไดภ้ายใน ๑๐ วนั 
รอ้ยละของจ านวนการจดัหาอปุกรณท์ างานควบคุมดูแลหอ้งจดัเกบ็เอกสาร  ที่ด  าเนินการไดต้ามการรอ้งขอของเจา้หนา้ที่
ส  านกั/กอง 
รอ้ยละของจ านวนการรบัและส่งหนงัสอื  "ลบั" ใหส้  านกั/กอง ที่ รบัส่งไดถ้กูตอ้งภายในเวลาที่ก  าหนด  
รอ้ยละของจ านวนหนงัสอืในการที่ด  าเนินการ Scan จดัเกบ็เอกสารอเิลก็ทรอนิกสใ์นระบบ SmartDoc  
ระดบัความส าเรจ็ใจการจดัโครงการอบรมใหค้วามรูเ้จา้หนา้ที่ส  านกั /กองที่ รบัผดิชอบในการจดัเกบ็เอกสารอเิลก็ทรอนิกส์  
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าแผนการควบคุมภายในและการรายงานผลทกุ ๖ เดอืนตามระยะเวลา 
ระดบัความส าเรจ็ในการท าลายหนงัสอืราชการ  ตามระเบยีบงานสารบรรณฯ  
ระยะเวลาเฉลี่ยในการจดัเกบ็และคน้หาเอกสารตน้ฉบบัจรงิ  
จ านวนคร ัง้ที่ รบัหนงัสอืจากภายนอกและเสนอใหผู้บ้รหิารลา่ชา้กว่า ๑ วนัท าการนบัจากวนัที่ รบั 

จ านวนคร ัง้ที่ ไมส่ามารถส่งออกหนงัสอืภายนอกกรมไดภ้ายใน ๒ วนัท าการ    หลงัจากบนัทกึการออกเลขส่งออกในระบบ

สารบรรณ 

จ านวนคร ัง้ที่ ไดม้กีารจดัฝึกอบรมเรื่ องระเบยีบงานสารบรรณ  

รอ้ยละของจ านวนเอกสารทกุประเภทที่ ไดร้บัจากส่วนงานภายในเพื่อเสนอผูบ้รหิารลงนามมคีวามผดิพลาด  

 



 
  -ตวัช้ีวดัท่ีเผยแพร่น้ีใชเ้ป็นตวัอยา่งประกอบการจดัท าตวัช้ีวดัรายบุคคลเท่านั้น-     ส านกังาน ก.พ. 

วนัท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒                                                                                                          หนา้ ๘ 

ตวัอย่างตวัช้ีวดัส าหรบัผูป้ฏบิตังิานเทคโนโลยสีารสนเทศ  

จ านวนขา้ราชการและเจา้หนา้ที่ของรฐัที่ เขา้ร่วมการอบรมหลกัสูตรดา้น  IT 
จ านวนคร ัง้เฉลี่ยต่อเดอืนในการน าเขา้/ปรบัปรุงขอ้มลูขา่วสารของส านกังานบนระบบ  Internet/Intranet ใหเ้ป็นปจัจบุนัอยู่
เสมอ เพื่อใหป้ระชาชนสามารถสบืคน้หรอืขอขอ้มลูผ่านทางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศได ้ 
จ านวนคร ัง้ที่ ไมส่ามารถท ารายงานสรุปวนัลาเสรจ็หลงัจากสิ้นเดอืน  ๑ สปัดาห ์       
จ านวนวนัที่ ใชก้ารพฒันาโปรแกรมบรหิารทรพัยส์นิ  (e-Assets) นบัจากวนัที่ ไดร้บัมอบหมายงาน 
จ านวนหน่วยงานที่ ไดร้บัการปรบัเปลี่ยนระบบสารสนเทศ  
จ านวนหน่วยงานที่สามารถน าขอ้มลู KPI เขา้ระบบ DPIS ๔.๐ 
จ านวนหลกัสูตรดา้น ICT ที่ด  าเนินการจดัใหก้บัขา้ราชการไดต้ามแผน   
จ านวนหลกัสูตรอบรมหลกัสูตรดา้น IT ที่ด  าเนินการจดัใหแ้ก่ขา้ราชการและเจา้หนา้ที่ของรฐั   
รอ้ยละของจ านวนเรื่ องที่ด  าเนินใหค้ าปรกึษากบัหน่วยงานต่างๆ  เกี่ ยวกบัระบบสารสนเทศไดภ้ายในเวลาที่ก  าหนด  
รอ้ยละของจ านวนคร ัง้ที่จดัวทิยากรในการอบรมการใชร้ะบบสารสนเทศไดต้ามรอ้งขอ  
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าเอกสารระบบบรหิารความเสี่ยงของระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศ  
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าระบบฐานขอ้มลูเพื่อการวางแผนก าลงัคนภาครฐั  
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าระบบบรหิารความเสี่ยงของระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศ  
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าระบบสารสนเทศขอ้มลูวทิยากรและผูเ้ขา้อบรม  
ระดบัความส าเรจ็ในการบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอร์ ระบบเครอืขา่ยสื่อสารขอ้มลู และระบบไฟฟ้า   ตามแผนที่ก  าหนด 
ระดบัความส าเรจ็ในการพฒันาระบบสารสนเทศ 

ระดบัความส าเรจ็ในการพฒันาระบบเครอืขา่ยภายในส านกังาน  (Intranet)  
ระดบัความส าเรจ็ในการพฒันาระบบโปรแกรมทดสอบการบรหิารค่าตอบแทน  
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ ใชใ้นการแกไ้ขปญัหาเครื่ องคอมพวิเตอรน์บัจากเวลาที่ ไดร้บัจากทางหน่วยงานต่างๆ  
รายงานผลการทบทวนฐานขอ้มลูเพื่อสนบัสนุนการปฏบิตังิานของกระบวนการที่สรา้งคุณค่าที่จดัท าไวใ้นปีงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
ระยะเวลาที่ ใชใ้นจดัท าคู่มอืการใชร้ะบบสารสนเทศใหมไ่ดแ้ลว้เสรจ็ 
วนัที่จดัท าระเบยีบการรกัษาความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศไดส้  าเรจ็  
รอ้ยละของจ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมการใชร้ะบบงานสารบรรณอเิลก็ทรอนิกสท์ี่จดัโดยส่วนบรหิารท ัว่ไป  

รอ้ยละของจ านวนคร ัง้ที่สามารถน าขอ้มลูภาพน่ิงและภาพวดิโิอเผยแพร่ทางเวบ็ไซตภ์ ายใน ๗ วนั 



 
  -ตวัช้ีวดัท่ีเผยแพร่น้ีใชเ้ป็นตวัอยา่งประกอบการจดัท าตวัช้ีวดัรายบุคคลเท่านั้น-     ส านกังาน ก.พ. 

วนัท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒                                                                                                          หนา้ ๙ 

ตวัอย่างตวัช้ีวดัส าหรบัผูป้ฏบิตังิานเทคโนโลยสีารสนเทศ  

จ านวนสมาชกิเครอืขา่ยที่ลงทะเบยีนเขา้ร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจากเดมิ  

รอ้ยละของจ านวนคร ัง้ที่จดัท า Story board เผยแพร่เวบ็ไซตไ์ดภ้ายใน ๗ วนั 

จ านวนบคุลากรที่ เขา้เยี่ยมชม Web site ขอ้มลูงานรฐัพธิี 
ระดบัความส าเรจ็ในการพฒันาเวบ็ไซตก์รม  

ระยะเวลาที่  Web site ใหมข่องกรมสามารถใชไ้ด  ้

 
  



 
  -ตวัช้ีวดัท่ีเผยแพร่น้ีใชเ้ป็นตวัอยา่งประกอบการจดัท าตวัช้ีวดัรายบุคคลเท่านั้น-     ส านกังาน ก.พ. 

วนัท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒                                                                                                          หนา้ ๑๐ 

ตวัอย่างตวัช้ีวดัส าหรบัผูป้ฏบิตังิานนิตกิร  

รอ้ยละของจ านวนงานคดแีพ่ง/ปกครอง/ลม้ละลาย ที่ด  าเนินการเสรจ็ไดถ้กูตอ้ง เป็นไปตามข ัน้ตอนภายในระยะเวลาที่
ก  าหนด 
รอ้ยละของจ านวนงานตรวจร่าง/ยกร่าง กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หนงัสอืเวยีน หลกัเกณฑว์ธิกีาร ที่ด  าเนินการเสรจ็ไดถ้กูตอ้ง  
เป็นไปตามข ัน้ตอนภายในระยะเวลาที่ก  าหนด  
รอ้ยละของจ านวนงานตรวจร่างหนงัสอื/สญัญา ที่ด  าเนินการเสรจ็ไดถ้กูตอ้ง เป็นไปตามข ัน้ตอนภายในระยะเวลาที่ก  าหนด  
รอ้ยละของจ านวนหนงัสอืตอบขอ้หารอืที่ด  าเนินการเสรจ็ไดถู้กตอ้ง เป็นไปตามข ัน้ตอนภายในระยะเวลาที่ก  าหนด  
รอ้ยละของจ านวนหนงัสอืตอบขอ้หารอืที่ด  าเนินการตอบกลบัไดภ้ายในเวลา  ๕ วนั 
รอ้ยละของผลการสบืสวน สอบสวนซึ่ งด าเนินการแลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาตามกฎหมาย และระเบยีบของราชการและ

ผูบ้งัคบับญัชาเหน็ดว้ย 

รอ้ยละของผูก้ระท าผดิวนิยัเทยีบกบับคุลากรของกรม  

รอ้ยละของผูก้ระท าผดิดา้นการเงนิ 

 
  



 
  -ตวัช้ีวดัท่ีเผยแพร่น้ีใชเ้ป็นตวัอยา่งประกอบการจดัท าตวัช้ีวดัรายบุคคลเท่านั้น-     ส านกังาน ก.พ. 

วนัท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒                                                                                                          หนา้ ๑๑ 

ตวัอย่างตวัช้ีวดัส าหรบัผูป้ฏบิตังิานสื่อสารองคก์ร 

ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท ารายงานประจ าปี             
จ านวนขา่ว บทความ ของกลุม่สื่อสารองคก์ร ที่ ไดร้บัการเผยแพร่ ทาง Intranet เฉลี่ยต่อเดอืน 
จ านวนขา่วของส านกั / กอง/ศูนย ์ที่ ไดร้บัการเผยแพร่ ทางขา่วรายวนั เฉลี่ยต่อเดอืน  
จ านวนวนัท าการเฉลี่ยที่สามารถใหดู้ทะเบยีนควบคุมการใชพ้สัดุครุภณัฑไ์ดน้บัจากวนัที่ รอ้งขอ  
จ านวนหนงัสื่อเผยแพร่ของส านกังาน ที่สามารถด าเนินการไดส้  าเรจ็ก่อนวนัที่  ๑๕ ของทกุเดอืน 
รอ้ยละของจ านวนขา่วที่จดัเกบ็เขา้ระบบเทยีบกบัขา่วที่ เผยแพร่สื่อมวลชน  ไดภ้ายในเวลาที่ก  าหนด 
รอ้ยละของจ านวนค าถามที่ ไดร้บัผ่านทางเวบ็ไซตข์องส านกังานที่ ไดร้บัการตอบกลบัภายใน  ๒ วนั 
ระดบัความส าเรจ็ในการเผยแพร่ขา่วสาร ประชาสมัพนัธ ์โครงการ กจิกรรม ของ กลุม่สื่อสารองคก์ร ทาง Intranet เพื่อ
สรา้งความร่วมมอืร่วมใจ 
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าเอกสารเผยแพร่  
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าระบบการบรหิารจดัการถาม-ตอบ (FAQ Management) ทางเวบ็ไซต ์
ระดบัความส าเรจ็ในการตรวจรบังานโครงการเผยแพร่บทความทางหนงัสอืพมิพร์ายวนั 
ระดบัความส าเรจ็ในการผลติ และเผยแพร่เวบ็ไซต ์ 
ระดบัความส าเรจ็ในการผลติหนงัสอืองคค์วามรู  ้ 
ระดบัความส าเรจ็ของการจดัท าทะเบยีนควบคุมครุภณัฑ์ 
ระดบัความส าเรจ็ของการจดัท ารายการเสยีงตามสาย                
ระดบัความส าเรจ็ของการจดัส่งเอกสารเผยแพร่ไปยงัส่วนราชการ     
ระดบัความส าเรจ็ของส ารวจความคิดเหน็ต่อภาพลกัษณ์  
ระยะเวลาเฉลี่ยของการจดัท ารายงานการจดัซื้อจดัจา้งวงเงนิไมเ่กนิ  ๕๐,๐๐๐ บาท ส่งการเงนิ 
วนัที่ด  าเนินการผลติหนงัสอืองคค์วามรู ้ไดส้  าเรจ็  
รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจที่มต่ีอการประสานงานและใหค้ าปรกึษาของหน่วยงานจากการออกแบบส ารวจ  

รอ้ยละของจ านวนเรื่ องต่าง ๆ ของกรมฯที่ส่วนประชาสมัพนัธแ์ละประสานการมสี่วนร่วมสามารถผลกัดนัเขา้สู่การประชมุ

คณะรฐัมนตร ี/ รฐัสภาเพื่อทราบ/พจิารณา/ใหค้วามเหน็ชอบ 
รอ้ยละของจ านวนเรื่ องต่าง ๆ ของกรมฯ ที่ส่วนประชาสมัพนัธแ์ละประสานการมสี่วนร่วมสามารถผลกัดนัเขา้สู่การประชมุ

ของคณะกรรมาธกิารในวุฒสิภาพ/วุฒสิภา/รฐัสภาเพื่อทราบ/พจิารณา/ใหค้วามเหน็ชอบ 
รอ้ยละของคะแนนการส ารวจระดบัภาพลกัษณโ์ดยส ารวจจากแบบสอบถาม  
จ านวนกจิกรรมการสรา้งสมัพนัธก์บัสื่อมวลชน 



 
  -ตวัช้ีวดัท่ีเผยแพร่น้ีใชเ้ป็นตวัอยา่งประกอบการจดัท าตวัช้ีวดัรายบุคคลเท่านั้น-     ส านกังาน ก.พ. 

วนัท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒                                                                                                          หนา้ ๑๒ 

ตวัอย่างตวัช้ีวดัส าหรบัผูป้ฏบิตังิานสื่อสารองคก์ร 

จ านวนกจิกรรมในการเสรมิสรา้งภาพลกัษณข์องกรมฯ 

จ านวนสื่อที่ เขา้ร่วมกจิกรรมทกุกจิกรรมโดยรวม 

จ านวนชิ้นงานที่สื่อมวลชนน าไปเผยแพร่ 

ระดบัความพงึพอใจของสื่อที่มต่ีอการจดักจิกรรมสรา้งความสมัพนัธจ์ากการส ารวจแบบสอบถาม  

ระยะเวลาการจดัท าตน้ฉบบัเอกสารสถติ ิที่ ไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัพมิพ์  

จ านวนเอกสารเผยแพร่ที่ ไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัพมิพเ์ผยแพร่ภายในเวลาที่ก  าหนด  

รอ้ยละของปรมิาณความผดิพลาดในการบนัทกึขอ้มลู  

รอ้ยละของการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารกรมฯของบคุลากรภายในและภายนอก  

จ านวนคร ัง้ที่ ไมส่ามารถออกวารสารกรมฯไดท้นัตามที่มาตรฐานก าหนด  

จ านวนคร ัง้ที่ ไมส่ามารถออกขา่วสารไดท้นัตามมาตรฐานที่ก  าหนด  

จ านวนคร ัง้ที่ ไมส่ามารถเขยีนอกัษรโฟม / ป้ายผา้ ไดท้นัตามมาตรฐานที่ก  าหนด 

 
 



 
  -ตวัช้ีวดัท่ีเผยแพร่น้ีใชเ้ป็นตวัอยา่งประกอบการจดัท าตวัช้ีวดัรายบุคคลเท่านั้น-     ส านกังาน ก.พ. 

วนัท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒                                                                                                          หนา้ ๑๓ 

ตวัอย่างตวัช้ีวดัส าหรบัผูป้ฏบิตังิานวเิทศสมัพนัธ์ 

จ านวน MOU ที่ ไดร้บัการเซน็ยอมรบัจากประเทศคู่เจรจา 
จ านวนคร ัง้ในการจดัประชมุสรา้งความร่วมมอืกบัประเทศในภมูภิาคอาเซยีน  
จ านวนคร ัง้การด าเนินการจดัท าสรุปการเดนิทางไปราชการ ประชมุ สมัมนา  ฝึกอบรม ปฏบิตังิานวจิยั ดูงาน ณ ต่างประเทศ
รายเดอืนไมแ่ลว้เสรจ็ทนัเวลา 
จ านวนรายงานการด าเนินโครงการความร่วมมอืกบัที่สามารถด าเนินการแลว้เสรจ็หลงัจากจบโครงการภายใน  ๓๐ วนั 
รอ้ยละของจ านวนเรื่ องการตอบขอ้ซกัถาม/ ขอ้มลู ที่ ไดร้บัการรอ้งขอจากหน่วยงานจากต่างประเทศ และสามารถตอบกลบั
ไดภ้ายในเวลา ๓ วนั 
รอ้ยละของจ านวนความร่วมมอืดา้นการต่างประเทศที่สามารถท าไดแ้ลว้เสรจ็ตามที่ก  าหนด  
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท า MOU กบัประเทศคู่เจรจา 
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าแผนการปฏบิตังิาน /การปรบัแผนปฏบิตังิานของกลุม่วเิทศสมัพนัธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓-
๒๕๕๔  
ระดบัความส าเรจ็ในการด าเนินงานดา้นความร่วมมอืระหว่างประเทศ  
ระดบัความส าเรจ็ในการด าเนินงานดา้นความร่วมมอืระหว่างประเทศ  (ตามที่ ไดร้บัการมอบหมายหรอืประสานงาน ) 
ระดบัความส าเรจ็ในการด าเนินงานรบัรองชาวต่างประเทศ   
 
 



 
  -ตวัช้ีวดัท่ีเผยแพร่น้ีใชเ้ป็นตวัอยา่งประกอบการจดัท าตวัช้ีวดัรายบุคคลเท่านั้น-     ส านกังาน ก.พ. 

วนัท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒                                                                                                          หนา้ ๑๔ 

ตวัอย่างตวัช้ีวดัส าหรบัผูป้ฏบิตังิานตรวจสอบภายใน  

รอ้ยละของขอ้เสนอแนะ แนะน า ที่ ไดม้กีารน าไปปฏบิตัิ  
จ านวนรายงานผลการตรวจสอบที่ เสนอหวัหนา้ส่วนราชการตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  
รอ้ยละความพงึพอใจของหน่วยงานที่ รบัการตรวจ 
รอ้ยละความส าเรจ็ในการด าเนินการตามแผนการตรวจสอบ  
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าคู่มอืตรวจสอบดา้นการเงนิส าหรบัผูบ้รหิาร  
ระดบัความส าเรจ็ในการด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ  
จ านวนเรื่ องที่ปฏบิตักิารตรวจสอบไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานที่ก  าหนด  

จ านวนวนัเฉลี่ยที่ขอ้มลูเรื่ องการตรวจสอบด าเนินงานถกูน าเขา้ระบบคอมพวิเตอร์  
ระยะเวลาการตรวจสอบและบนัทกึขอ้มลูใหแ้ลว้เสรจ็  

 
  



 
  -ตวัช้ีวดัท่ีเผยแพร่น้ีใชเ้ป็นตวัอยา่งประกอบการจดัท าตวัช้ีวดัรายบุคคลเท่านั้น-     ส านกังาน ก.พ. 

วนัท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒                                                                                                          หนา้ ๑๕ 

ตวัอย่างตวัช้ีวดัส าหรบัผูป้ฏบิตังิานแผน 

ระดบัความส าเรจ็ในการบรหิารแผนงานและงบประมาณ  
คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจในการใหค้ าปรกึษา แนะน า ดา้นแผนงานต่อส านกั/กอง/ศูนย ์
จ านวนรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีที่ด  าเนินการไดเ้สรจ็ภายในเวลาที่ก  าหนด  
จ านวนรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่ ไดร้บัภายในเวลาที่ก  าหนด  
จ านวนหน่วยงานที่ ไดร้บัการถ่ายทอดความรูใ้นการจดัท าแผนการปฏบิตัริาชการ  
จ านวนหน่วยงานที่จดัท าแผนประจ าปีไดแ้ลว้เสรจ็ตามก าหนด  
รอ้ยละของงบประมาณที่ เบกิจ่ายไดส้  าเรจ็ตามแผนงบประมาณประจ าปี  
รอ้ยละของจ านวนแผนที่ด  าเนินการจดัท าไดแ้ลว้เสรจ็ตามก าหนด  
รอ้ยละของจ านวนแผนที่ด  าเนินการส าเรจ็ตามก าหนด  
รอ้ยละของจ านวนการใหค้ าปรกึษาแนะน าที่ด  าเนินการไดส้  าเรจ็ตามเวลาที่ก  าหนด  
รอ้ยละของจ านวนหน่วยงานที่จดัท าแผนปฏบิตักิารไดแ้ลว้เสรจ็ตามก าหนด  
รอ้ยละของหน่วยงานที่จดัส่งแบบประเมนิผลการปฏบิตัริาชการภายในเวลาที่ก  าหนด  
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าแผนงาน/โครงการประจ าปี  
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปี  
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าระบบบรหิารผลการปฏบิตัริาชการ  
ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท ารายงานการประชมุ  
ระดบัความส าเรจ็ในการด าเนินการตามแผนประจ าปีของหน่วยงานต่างๆ  
ระดบัความส าเรจ็ในการถ่ายทอดความรูเ้กี่ ยวกบัวสิยัทศัน์  พนัธกจิ เป้าประสงค ์ยุทธศาสตร ์ผลผลติ   และตวัชี้วดั 
ระดบัความส าเรจ็ในการน าระบบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการมาด าเนินการใหเ้กดิผลในส านกังาน  
ระดบัความส าเรจ็ในการปฏบิตัริาชการตามแผนประจ าปี  
ระดบัความส าเรจ็ของการจดัท าแผนปฏบิตัริาชการ ๔ ปี 
ระดบัความส าเรจ็ของผลการด าเนินการตามตวัชี้วดัตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี  
ระยะเวลาในการจดัท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีที่ ไดแ้ลว้เสรจ็  
ระยะเวลาที่จดัท าแผนประจ าปีไดแ้ลว้เสรจ็  
 
  



 
  -ตวัช้ีวดัท่ีเผยแพร่น้ีใชเ้ป็นตวัอยา่งประกอบการจดัท าตวัช้ีวดัรายบุคคลเท่านั้น-     ส านกังาน ก.พ. 

วนัท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒                                                                                                          หนา้ ๑๖ 

 

ตวัอย่างตวัช้ีวดัส าหรบัผูป้ฏบิตังิานอื่น  ๆ 

คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจของประชาชนที่มาใชบ้รกิารขอต่อใบอนุญาต  
คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจของประชาชนที่มาใชบ้รกิาร  
คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารภายในกรม 
คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจของผูป่้วยนอก 
จ านวนกจิกรรมดา้นสวสัดกิารและกจิกรรมทางรฐัพธิทีี่ด  าเนินการเสรจ็ตามเป้าหมาย  
รอ้ยละเดก็นกัเรยีน ป.๑ ที่มปีญัหาร่องฟนัลกึไดร้บัการเคลอืบหลุมร่องฟนั  
รอ้ยละของจ านวนใบอนุญาตที่ด  าเนินการต่ออายุไดแ้ลว้เสรจ็ภายในเวลา ๕ นาท ี
ระยะเวลาเฉลี่ยในการรบัช าระภาษรีถยนตต่์อคนั  
อตัราความครอบคลุมประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปไดร้บัการตรวจคดักรองความเสี่ยง  
ผลรวมของผลต่างระหว่างจ านวนวนัที่สามารถส่งแผนและรายงานผลการปฏบิตังิานทกุประเภทไดก้บัจ านวนวนัที่ก  าหนด

ในแผน 

ผลรวมของผลต่างระหว่างจ านวนวนัที่สามารถส่งแผนทกุประเภทไดก้บัจ านวนวนัที่ก  าหนดในแผน  

ผลรวมของผลต่างระหว่างจ านวนวนัที่สามารถส่งรายงานผลการปฏบิตังิานทกุประเภทไดก้บัจ านวนวนัที่ก  าหนดในแผน  

ระยะเวลาที่กรมฯมรีะบบบรหิารจดัการไดม้าตรฐานตามเกณฑ ์PMQA 

จ านวนคะแนนของการด าเนินงานตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการประจ าปีของกรมฯ 

จ านวนคะแนนของการด าเนินการตามเกณฑ ์PMQA ของกรมฯ 

จ านวนประเดน็ที่ด  าเนินการครบถว้นตามเกณฑ ์PMQA 
ผลคะแนนของการด าเนินงานตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการประจ าปีที่หน่วยงานรบัผดิชอบ  

จ านวนตวัชี้วดัที่มกีารด าเนินการตามเกณฑ ์ก .พ.ร. (ผลการประเมนิตนเอง) 

รอ้ยละของการด าเนินงานตามแผนปรบัปรุงองคก์าร 

รอ้ยละของนโยบายกระทรวงที่ด  าเนินการไดส้  าเรจ็  

รอ้ยละของตวัชี้วดัที่มผีลการปฏบิตังิานเพิ่มขึ้น  

รอ้ยละความส าเรจ็ของการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ 

รอ้ยละความส าเรจ็ของการจดัท าแผนปฏบิตัริาชการของกระทรวง  

รอ้ยละความส าเรจ็ในการน านโยบายและยุทธศาสตรข์งกระทรวงไปสู่การปฏบิตัิ  

รอ้ยละของงบประมาณที่ ไดร้บัการจดัสรรตามค าขอ  

รอ้ยละของอตัราการเบกิจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสงักดักระทรวง  

รอ้ยละความส าเรจ็ของการจดัท าแผนปฏบิตักิาร 



 
  -ตวัช้ีวดัท่ีเผยแพร่น้ีใชเ้ป็นตวัอยา่งประกอบการจดัท าตวัช้ีวดัรายบุคคลเท่านั้น-     ส านกังาน ก.พ. 

วนัท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒                                                                                                          หนา้ ๑๗ 

ตวัอย่างตวัช้ีวดัส าหรบัผูป้ฏบิตังิานอื่น  ๆ 

รอ้ยละของโครงการที่มกีารวเิคราะหค์วามเป็นไปไดก่้อนอนุมตัโิครงการ  

รอ้ยละของแผนงาน/โครงการที่ประสบความส าเรจ็ตามแผน  

รอ้ยละความส าเรจ็ของการจดัท าระบบการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผน  

รอ้ยละความส าเรจ็ในการจดัท ารายงานพเิศษที่จดัท าขึ้นตามที่ ไดร้บัมอบหมาย  

จ านวนคร ัง้ที่หน่วยรบัตรวจปฏบิตังิานไมถ่กูตอ้งตามระเบยีบ  

จ านวนเรื่ องที่ ใหค้ าปรกึษาแนะน าและหน่วยรบัตรวจน าไปปฏบิตัิ  

จ านวนรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ส่งให ้คตป .แลว้ถกูแกไ้ขหรอืขอขอ้มลูเพิ่มเตมิ 

จ านวนหน่วยงานที่ ไดม้กีารน าระบบการบรหิารความเสี่ยงมาด าเนินการ  
จ านวนรฐัพธิ ี/ กจิกรรมอื่น ๆ ของกรมฯที่ ไมส่ามารถท าใหบ้คุลากรของกรมฯเขา้มาท างานไดต้ามเป้าหมาย  
จ านวนผูท้ี่ โทรเขา้ Call Center ในช่วงการประเมนิรอบ ๖ เดอืน 

รอ้ยละความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารสอบถามขอ้มลูผลการด าเนินการของกรมฯ ที่ เกี่ ยวกบัการเจรจาการคา้ระหว่าง

ประเทศที่ ไดจ้ากการส ารวจโดยแบบสอบถามจากผูใ้ชบ้รกิาร  

ระดบัความส าเรจ็จากการน าหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงดมีาใช ้ 

จ านวนมาตรการในการประหยดัพลงังาน 

 

 



บรรณานุกรม 
 

 

ขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของพนกังานสถาบนั พ.ศ. 

�  ! ลงวนัที$ �  มกราคม พ.ศ. �  ! 

ขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินผลการปฏิบติังาน

ผูบ้ริหารและผู ้ ดาํรงตาํแหน่งวิชาการซึ$ งไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งบริหาร สถาบนับณัฑิตพฒัน-

บริหารศาสตร์ พ.ศ. �  ! ลงวนัที$ �4 กนัยายน พ.ศ. �  !  

ขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินผลการปฏิบติังาน

ผูบ้ริหารและผู ้ ดาํรงตาํแหน่งวิชาการซึ$ งไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งบริหาร สถาบนับณัฑิตพฒัน-

บริหารศาสตร์ (ฉบบัที$ �) พ.ศ. �  8 ลงวนัที$ �9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. �  8  

ขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินผลการปฏิบติังาน

ผูบ้ริหารและผู ้ ดาํรงตาํแหน่งวิชาการซึ$ งไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งบริหาร สถาบนับณัฑิตพฒัน-

บริหารศาสตร์ (ฉบบัที$ !) พ.ศ. �    ลงวนัที$ �9 มีนาคม พ.ศ. �    

คู่มือแนวปฏิบติั การประเมินผลการปฏิบติัราชการสําหรับขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. พฤศจิกายน �  ! 

คู่มือสมรรถนะราชการพลเรือนไทย. สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน. พ.ศ. �  ! 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื$อง หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือน

 ในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. �  ! ประกาศ ณ วนัที$ �� ธนัวาคม พ.ศ. �  ! 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื$ อง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื$อนไขการเลื$อนเงินเดือนขา้ราชการพลเรือนใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. �  8 ประกาศ ณ วนัที$ !@ ธนัวาคม พ.ศ. �  8  

ประกาศสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เรื$อง หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติังาน

ผูบ้ริหารฝ่ายอาํนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน และผูป้ฏิบติังาน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร-

ศาสตร์ ฉบบัประกาศ ณ วนัที$ �� ตุลาคม พ.ศ. �  !  



ประกาศสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เรื$อง หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติังาน

ผูบ้ริหารฝ่ายอาํนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน และผูป้ฏิบติังาน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร-

ศาสตร์ (ฉบบัที$ �) ฉบบัประกาศ ณ วนัที$ B มีนาคม พ.ศ. �  8  

ประกาศสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เรื$อง หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติังาน

ผูบ้ริหารฝ่ายอาํนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน และผูป้ฏิบติังาน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร-

ศาสตร์ (ฉบบัที$ !) ประกาศ ณ วนัที$ � พฤษภาคม พ.ศ. �     

ประกาศสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เรื$ อง อตัราร้อยละของฐานในการคาํนวณเพื$อใช้เป็น

 เกณฑ์ในการคาํนวณเพื$อเลื$อนเงินเดือนของขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 

 สังกดัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ลงวนัที$ E8 มีนาคม �  8 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เรื$ อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื$อนเงินเดือนของ

 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์         

 ลงวนัที$ E8 มีนาคม พ.ศ. �  8 

พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. � 84 

พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (ฉบบัที$ �) พ.ศ. �  E 

เพญ็วดี ไมยวงษ.์  �  !.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน : เรื�องเดิมภายใต้หลักเกณฑ์ใหม่. สํานกัวิจยั

 และพฒันาระบบงานบุคคล สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน.  

วาสินี  ใยโพธิH ทอง. �   . การติดตามและประเมินผลระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน สถาบนั

 บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. เสนอสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

ศิริพร  เพ็ชรมณี. บทความ การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ออนไลน์], !E พฤษภาคม �  6. 

 แหล่งที$มา http://tsumis.tsu.ac.th/tsukm/UploadFolder/การประเมินผลการปฏิบติังาน.pdf. 

สมพร  ศิลป์สุวรรณ์. กลยุทธ์ในการเป็นผูบ้ริหารระดบักลางมืออาชีพ (ตอนที$ E!) [ออนไลน์], !E 

 พฤษภาคม �  6. แหล่งที$มา  http://www.km.nida.ac.th/home/images/pdf/proE�.pdf. 

 



สมพร  ศิลป์สุวรรณ์.  �  �.  รายงานการวิจัย เรื�อง การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี*วัดจาก

 ระดับองค์กรสู่ ระดับหน่วยงานและบุคคล : กรณีศึกษาสํานักงานเลขานุการคณะ

 พัฒนาการเศรษฐกิจ.  เสนอคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจยั สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร-

 ศาสตร์. 

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. กันยายน �  �.  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ : ภาพรวมระบบบริหารผลงานและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ.  

สํานกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน.  หนงัสือที$ นร E@E�/ว �@ ลงวนัที$ ! กนัยายน �  � 

เรื�อง หลกัเกณฑ์และวธีิการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ. 

เสถียร  คามีศกัดิH . � 8B.  การเขียนคู่มือการปฏิบติังาน.  กรุงเทพฯ.  ศูนย์การพิมพ์มหาวิทยาลัย       

ศรีนครินทรวโิรฒ 

หนงัสือสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที$ ศธ @ @B(8)/ ว !B9 ลงวนัที$ 9 เมษายน �  � เรื$อง 

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื$อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูด้าํรงตาํแหน่งอาจารย ์ผูช่้วย-

 ศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์ ประกาศ ณ วนัที$ �B ตุลาคม พ.ศ. �  E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


