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๑.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  วรรค  ๔ บัญญัติว่า
    “การพจิารณา  สรรหา  กลั�นกรอง  หรือแต่งตั�งบุคคลใด  เข้าสู่ตําแหน่งที�มีส่วนเกี�ยวข้องในการใช้อํานาจรัฐ    
    รวมทั�งการโยกย้าย  การเลื�อนตําแหน่ง  การเลื�อนเงินเดือน  และการลงโทษบุคคลนั�นจะต้องเป็นไปตามระบบ
    คุณธรรม  และคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย”
๒.  ประกาศ  ก.พ.อ.  เรื�องหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื�อนไขการเลื�อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
    พ.ศ. ๒๕๕๓  (ใช้บังคับ  ๑  เมษายน  ๒๕๕๔)
๓.  ประกาศ  ก.พ.อ.  เรื�องหลักเกณฑ์  และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
    สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓  (ใช้บังคับ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๓)
๔.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔
๕.  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง   เรื�องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที� ๒
๖.  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง   เรื�องหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการเลื�อนเงินเดือนข้าราชการ  
                                (ในแต่ละรอบการประเมิน)
๗.  ระดับสมรรถนะในแต่ละสมรรถนะ 

 กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับเกี�ยวกบัการประเมินผลการปฏิบัติราชการ



2

จบัประเดน็

สุรดี  เขียวหวาน

กองการเจาหนาท่ี

  มหาวทิยาลัยรามคําแหง

การประเมนิผลการปฏิบัตริาชการ
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หลกัการระบบบริหารผลการปฏิบัตริาชการ
(Performance Management)             

วางแผน
(Plan)

ประเมิน
(Appraise)

ตดิตาม
(Monitor)

พฒันา
(Develop)

ให้รางวลั
(Reward)
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ภาพรวม

              

“วางแผนร่วมกนั  

กาํหนดเป้าหมาย/ระดบัสมรรถนะ

ปฏิบัติงานให้เกดิผลสัมฤทธิ�”
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การดาํเนินการตามระบบการประเมนิ 

๑.  เริ�มรอบการประเมนิ 

        ๒.  ระหว่างรอบการประเมนิ 

               ๓.  ครบรอบการประเมนิ 
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องค์ประกอบการประเมนิ 

 ๑. การประเมินผลสมัฤทธิ� ของงาน (องคป์ระกอบที� ๑) คะแนน ๗๐ %

  ๒. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบติัราชการหรือสมรรถนะ    

     (องคป์ระกอบที� ๒) คะแนน  ๓๐  % 

  ๓. องคป์ระกอบอื�นตามที�มหาวิทยาลยักาํหนด

  ๔. ผูรั้บการประเมินที�ไดรั้บการบรรจุในระหวา่งรอบการประเมิน 

     กาํหนดนํ�าหนกั องคป์ระกอบที� ๑ คะแนน ๕๐% 

     และองคป์ระกอบที� ๒ คะแนน ๕๐% 
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การประเมนิผลสัมฤทธิ�ของงาน

เริ�มจากกาํหนดตัวชี�วดัผลงานหลกั (Key Performance Indicator) หรือ KPI                                         

และกาํหนดค่าเป้าหมาย

เมื�อครบรอบการประเมิน  ผู้ประเมิน ฯ จะเปรียบเทียบ

ผลงานที�ทําได้จริง (Actual  Results)  กบัค่าเป้าหมาย  (Target)

เป็นการพจิารณาผลการปฏิบัติงานที�เกดิขึ�นจริงในรอบการประเมิน  
ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที�กาํหนดไว้มากน้อยเพยีงใด 
ทั�งในแง่ปริมาณและคุณภาพผลงาน
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งานที�ใช้ในการประเมนิ

๑.  งานในหน้าที�ความรับผดิชอบหลกัของมหาวทิยาลยั หน่วยงาน   

    หรืองานตามตาํแหน่งหน้าที� (งานตามภารกจิ)

๒.  งานที�ได้รับมอบหมายพเิศษ 

    (ไม่ใช่งานประจาํของมหาวทิยาลยั หรือของผู้รับการประเมนิ 

    เช่น งานนอกเหนือจาก ๑ / งานแก้ไขปัญหาเร่งด่วน)

๓.  งานตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ หรืองานตามแผนปฏิบัตริาชการ     

    ประจาํปี (งานยุทธศาสตร์)
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ตัวชี�วดั  ๔  ประเภท

๑.   มุ่งเน้นปริมาณงาน  (พจิารณาจากจาํนวนผลงานหรือชิ�นงานที�สําเร็จ)

๒.  มุ่งเน้นคุณภาพงาน  (พจิารณาจากความถูกต้อง  ประณีต  เรียบร้อย

       เมื�อเทียบกบัมาตรฐาน)

๓.  มุ่งเน้นเวลาที�ทํางานสําเร็จ  หรือทันการณ์  (เวลาที�ใช้ทํางานเทียบกบั
มาตรฐาน)

๔.   มุ่งเน้นความประหยัด  หรือความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร  (พจิารณา

       จากต้นทุน  หรือค่าใช้จ่ายการทํางาน  การระวงัรักษาเครื�องมอืเครื�องใช้

       มใิห้ เสียหาย)



10

การกาํหนดตัวชี�วดัผลงาน  ๓  วธีิ

๑. การถ่ายทอดเป้าหมายและตวัชี�วดัผลงานจากบนลงล่าง  (Goal Cascading Method) 

  (รอบการประเมนิที�  ๒  ใช้วธีิที�  ๑  นี�)

๒.  การสอบถามความคาดหวงัของผู้รับบริการ  (Customer – focused  Method)

๓.  การไล่เรียงตามผงัการเคลื�อนของงาน    (Workflow - charting  Method)

      

*มหาวทิยาลยัอาจใช้วธีิกาํหนดตวัชี�วดัหลายวธีิรวมกนัในแต่ละรอบการประเมนิได้*
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คาํอธิบาย

การถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี�วดัผลงานจากบนลงล่าง 

(Goal Cascading Method)

  มีหลกัการว่า  เป้าหมายและตัวชี�วัดผลงานของผู้รับการประเมินควรสอดรับ

                 หรือสะท้อนภาระหน้าที�ที�ผู้รับการประเมินพงึกระทําให้สําเร็จ  

                 เพื�อผลกัดนัให้เป้าหมายการปฏิบัติราชการของหน่วยงานบรรลุผล           

  

  ดังนั�น         การกาํหนดตัวชี�วัดผลงานของผู้รับการประเมินจึงควรใช้ตัวชี�วัดผลงาน   

                 ของหน่วยงานเป็นตัวตั�ง
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ลกัษณะของตัวชี�วดัผลงาน

๒. ตวัชี�วดัเชิงคุณภาพ  คอื   ตวัชี�วดัที�ใช้วดัสิ�งที�ไม่เป็นเชิงปริมาณหรือหน่วยวดัใด  ๆ  แต่เป็นการวดั

                                              ที�องิกบัค่าเป้าหมายที�มีลกัษณะพรรณนาหรือเป็นคาํอธิบายถงึเกณฑ์

                                              การประเมิน ณ  ระดับค่าเป้าหมายต่าง ๆ  ตวัชี�วดัและค่าเป้หมายนี�

                                              จึงทาํหน้าที�เสมือนเป็นเกณฑ์หรือกรอบกาํกบัการใช้วจิารณญาน

                                              ของผู้ประเมิน เช่นระดับความสําเร็จการพฒันาระบบงาน ฯ 

                                              ระดับประสิทธิภาพในการจัดทาํแผน ฯ

๑. ตวัชี�วดัเชิงปริมาณ   คอื    ตวัชี�วดัที�กาํหนดขึ�นเพื�อใช้วดัสิ�งที�นับได้ หรือสิ�งที�มีลกัษณะเชิงกายภาพ

                                              เชิงกายภาพ มีหน่วยการวดัเช่น จํานวน  ร้อยละ และระยะเวลา  เป็นต้น  

                                              วดัที�เป็นรูปธรรมและชัดเจน หรือวดัสิ�งที�เป็นนามธรรม 

                                              เช่น  ความพงึพอใจ   ระดับความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม
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ตัวชี�วดัที�ดต้ีองมลีกัษณะ s m a r t

S pecific

 M easurable 

A greed Upon

R ealistic และ 

R elevant

T imebound

มคีวามเฉพาะเจาะจง  ชัดเจนว่าต้องการวดัอะไร

สามารถวดัได้จริง

ผู้ประเมนิและผู้รับการประเมนิเห็นชอบร่วมกนั

มคีวามเป็นไปได้ว่าจะทาํได้สําเร็จจริงเกี�ยวข้อง

กบังานหรือหน้าที�ที�รับผดิชอบของผู้รับการประเมนิ

และไม่อยู่นอกเหนือการควบคุม

อยู่ในกรอบเวลาที�เหมาะสม ๖ เดอืน /ตามรอบการประเมนิ
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ค่าเป้าหมายของตัวชี�วดัผลงาน ม ี ๕  ระดบั

ระดบั ๑          =   ตํ�าสุดที�รับได้

ระดบั ๒          =   ระดบัตํ�ากว่ามาตรฐาน

ระดบั ๓          =   ระดบัมาตรฐานทั�วไป

ระดบั ๔          =   มคีวามยากปานกลาง

ระดบั ๕          =   ระดบัท้าทาย มคีวามยากค่อนข้างมาก                                                           

                      โอกาสสําเร็จ < ๕๐ %

ควรกาํหนดค่าเป้าหมายระดบั ๓  ไว้ก่อน  เพราะเมื�อประเมนิแล้วจะช่วยให้
เห็นภาพว่าผลงานตํ�า หรือสูงกว่ามาตรฐานนั�นควรจะเป็นผลงานในระดบัใด
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การปรับเปลี�ยนตวัชี�วดัผลงานและค่าเป้าหมายในระหว่าง

รอบการประเมิน ทาํได้หรือไม่ 

  ถ้าในระหว่างรอบการประเมินมีการเปลี�ยนหน้าที�  หรือแผนงาน  

ภารกจิ แนวนโยบายของมหาวทิยาลยั แต่ต้องไม่ใช่การปรับเปลี�ยน  
เนื�องจากทาํงานไม่ได้ตามที�ตกลงกนัไว้
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การประเมนิสมรรถนะ (Competency)

   คํานิยามของสมรรถนะ  เป็น  “คุณลกัษณะเชิงพฤตกิรรมที�เป็นผลมา

   จากความรู้  ทกัษะ  ความสามารถและคุณลกัษณะอื�น ๆ  ที�ทาํให้บุคคล

   สร้างผลงานได้โดดเด่นในองค์กร” หรืออาจพจิารณาสร้างความเข้าใจจาก  

   ทฤษฎภูีเขานํ�าแข็ง

     

   มหาวทิยาลยัสามารถกาํหนดพฤตกิรรมบ่งชี�  หรือตวัอย่างพฤตกิรรมของ

   สมรรถนะตามประเภท  สายงาน  และระดบัตาํแหน่ง  ให้เหมาะสมกบั

   ความจาํเป็นหรือความต้องการได้
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การประเมินพฤตกิรรมการปฏิบัตริาชการ หรือสมรรถนะ

     ประเมินโดยอ้างองิข้อกาํหนดสมรรถนะ  หรือนิยามสมรรถนะที�
ประกาศใช้  ตาม  ว. ๒  วนัที�  ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๔ และวดัจากระดับ
สมรรถนะที�คาดหวงัซึ�งกาํหนดตามมาตรวดัสมรรถนะ  ๖  แบบ

     สมรรถนะม ี ๓  อย่าง  คอื

     ๑.  สมรรถนะหลกั  (ต้องมทุีกตาํแหน่ง)

     ๒.  สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานที�ปฏบิัติ

     ๓.  สมรรถนะทางการบริหาร

ให้สภามหาวทิยาลยักาํหนดรายละเอยีดและระดบัของสมรรถนะให้สอดคล้องกบั

วสัิยทศัน์  ปรัชญา  และพนัธกจิของมหาวทิยาลยั 
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มาตรวดัสมรรถนะ  ๖  แบบ

  แบบที� ๑ :  การพิจารณาสดัส่วนพฤติกรรมที�แสดงออกต่อพฤติกรรมที�คาดหวงั                 

  แบบที� ๒ :  การพิจารณาจุดอ่อนจุดแขง็เชิงพฤติกรรมของผูรั้บการประเมิน

  แบบที� ๓ :  การพิจารณาการแสดงออกทางพฤติกรรมที�โดดเด่นถึงขั�นเป็น                        

             แบบอยา่งที�ดีแก่ผูอื้�น (Role Model) 

             (รอบการประเมินที� ๒ ใชแ้บบที� ๓ นี� )

  แบบที� ๔ :  การเปรียบเทียบกบัสมรรถนะของขา้ราชการอื�นในประเภทตาํแหน่ง

             เดียวกนั

  แบบที� ๕ :  การวดัดว้ยมาตรวดัแบบ  Bar  Scale

แบบที� ๖ :  การวดัดว้ยมาตรวดัแบบ Hybrid  Scale



19

คะแนนมาตรวดัแบบที�  ๓  (แบบอย่างที�ดแีก่ผู้อื�น)

 คะแนนที�ได้เมื�อเทยีบกบัระดบัสมรรถนะที�คาดหวงั

 ๑   คะแนน  =   จาํเป็นต้องพฒันาอย่างยิ�ง / 

 ๒  คะแนน  =   กาํลงัพฒันา

 ๓  คะแนน  =   พอใช้                                  

 ๔  คะแนน  =    ดี

 ๕  คะแนน  =   เป็นแบบอย่างที�ดแีก่ผู้อื�น
การให้คะแนนมีข้อควรคาํนึงดงันี�

๑.  คะแนนระดบัด ี(๔ คะแนน) ต้องแน่ใจว่าผู้รับการประเมนิไม่มพีฤตกิรรมใดที�เป็นจุดอ่อนที�ต้องพฒันาเลย

๒. คะแนนระดบัเป็นแบบอย่างที�ดแีก่ผู้อื�น  (๕ คะแนน) ต้องแน่ใจว่าผู้รับการประเมนิมพีฤตกิรรมที�แสดงออก

   ดเีด่นจนเป็นที�ประจักษ์และสามารถใช้อ้างองิในฐานะเป็นแบบอย่างที�ดแีก่ผู้อื�นได้
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การประเมนิเมื�อครบรอบประเมนิ ฯ

๑.  รวบรวมขอ้มลูผลการปฏิบติัราชการ เช่นปริมาณงาน คุณภาพงาน ระยะเวลาการทาํงาน    
    ความคุม้ค่าการใชท้รัพยากร และอื�น ๆ 
๒.  ขอ้มลูวนัสาย ลา มา ขาด การปฏิบติัตามนโยบายของมหาวทิยาลยั การร่วมกิจกรรมของ 
    มหาวทิยาลยั 
๓.  เปรียบเทียบผลงานที�ทาํไดจ้ริงกบัค่าเป้าหมายแต่ละตวัชี�วดัแลว้ใหค้ะแนน 
๔.  เปรียบเทียบพฤติกรรมบ่งชี�หรือระดบัสมรรถนะที�ทาํไดก้บัมาตรวดัสมรรถนะแลว้ให้
    คะแนน

๕.  บนัทึกคะแนนลงในแบบ ป.ม.ร. ๒, ๓ และ ๑ แลว้แจง้ใหผู้รั้บการประเมินทราบ

   และลงชื�อรับทราบ   
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แบบประเมนิม ี ๓  แบบ

๑.   แบบสรุปการประเมนิผลการปฏิบตัริาชการ  (แบบ ป.ม.ร. ๑)

๒.  ข้อตกลงและแบบประเมนิผลสัมฤทธิ�ของงานของข้าราชการ  

    มหาวทิยาลยัรามคาํแหง (แบบ ป.ม.ร. ๒)

๓.  ข้อตกลงและแบบประเมนิพฤตกิรรมการปฏิบตัริาชการ (สมรรถนะ) ของ 

    ข้าราชการมหาวทิยาลยัรามคาํแหง (แบบ ป.ม.ร. ๓)

ในรอบการประเมนิต่อไปจะต้องเปลี�ยนแบบ ป.ม.ร. ๓ ใหม่  

เพื�อให้ครอบคลุมสมรรถนะทั�ง  ๓  ด้าน  ในแบบเดยีวกนั 
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คณะกรรมการกลั�นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ

เพื�อสนับสนุนความโปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้
     

     หนา้ที�  ๑.  เสนอความเห็นเกี�ยวกบัมาตรฐานการประเมิน

             ๒.  ความเป็นธรรมของการประเมิน

             ๓.  เสนอความเห็นเกี�ยวกบัผลการประเมิน เพื�ออธิการบดีนาํ

                   ผลการประเมินไปใชพ้ิจารณาเลื�อนเงินเดือน 

            ๔.  หนา้ที�อื�นตามที�ไดรั้บมอบหมาย
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ผลการประเมนิ ฯ  นําไปใช้ประกอบ
  

๑.  การแต่งตั�ง

๒.  การเลื�อนเงนิเดอืน

๓.  การพฒันาและการเพิ�มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัตริาชการ

๔.  การต่อเวลาราชการ

๕.  การให้ออกจากราชการ

๖.  นําไปประกอบการตดัสินใจอื�น ๆ  เช่นการให้รางวลั  เงนิอุดหนุน  

(ตามระเบียบว่าด้วยการนั�น)
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การนําเสนอนี�เป็นประเดน็หลกัใช้เป็นแนวทาง
การปฏิบัตติามระบบการประเมิน ฯ เท่านั�น
  

รายละเอยีดเพิ�มเตมิศึกษาจาก

   ๑.  คู่มอืการบริหารทรัพยากรบุคคล  “การประเมนิผลการปฏบิัตริาชการ 

       และการเลื�อนเงนิเดอืน”  สํานักงาน  ก.พ. ,๒๕๕๒.

   ๒. www.ocsc.go.th สํานักงาน  ก.พ.

   ๓. www.mua.go.th สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๔. เวบ็ไซด์ของกองการเจ้าหน้าที� สํานักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัรามคาํแหง     

        มข้ีอเสนอแนะแจ้ง  นายสุรด ีเขียวหวาน  โทร. ๐ ๒๓๑๐ ๘๐๖๒


