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การด าเนินการ

• 8 กพ. 66  สบม.ไดส้่งบนัทึกแจง้ใหห้น่วยงานประเมินผลการปฏิบติังาน (รอบกลางปี)แลว้  

• 14 กพ. 66  นดัประชุมรบัฟังนโยบายจากอธิการบดีและแนวทางการประเมินจากท่ีปรึกษาดา้น HR

พรอ้มรบัทราบแนวทางการปรบัแบบประเมิน ส าหรบัหวัหนา้หน่วยงานท่ีประเมินเป็นหลกั 

(รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและหวัหนา้หน่วยงาน) หอ้งประชุมสภา เวลา 10.00 -11.30 น.

• 28 กพ. 66  หน่วยงานสรุปผล การประเมินกลบัมายงัสบม.เพื่อวิเคราะหผ์ลต่อไป



• มุ่งเนน้เป้าหมายท่ีชดัเจนสอดคลอ้งกบัวิสยัทศันแ์ละ

ภารกิจองคก์รเป็นส าคญั

• ประเมินโดยมุ่งเนน้จุดแข็ง จุดอ่อน ท่ีชดัเจนของหน่วยงาน

และรายบุคคล

- สามารถเห็นจุดแข็งและจุดท่ีตอ้งพฒันาของลกูทีม

ไดอ้ยา่งถูกทิศทาง

- พนักงานทราบผลงานของตนเองตลอดเวลา และไดร้บัการ

ปรบัปรุง  พฒันาท่ีถูกตอ้ง  และไมต่กใจเมื่อประเมินปลายปี

• กระบวนการในการพฒันาผลการท างานของแต่ละบุคคล

ท่ีไม่ใช่การท าครั้งเดียวจบแตเ่ป็นวงจรพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง



1. การวางแผน  จดัตั้งเป้าหมาย  ขอ้ตกลงหรือแผนงาน 

(Goal Setting หรือ Performance Planning) 

- โดยจะจดัท ากนัในปลายปีกอ่นจะเร่ิมตน้ปีท่ีเป็นวงจรใหม่

- เร่ิมจากตั้งเป้าหมายองคก์รก่อน และจงึส่งมาแยกเป็นเป้าหมาย

ของแตล่ะแผนก  และเป้าหมายรายบุคคล

(เช่น การรบันศ. 4,500 คน/ Digital U. เป็นตน้)

2.    การบริหารผลการท างาน คือ การใหข้อ้มูลป้อนกลบัอยา่งตอ่เน่ือง

(Performance Calibration)  

- ระยะการใหข้อ้มูลป้อนกลบัทุกครึ่งปี

- หวัหน้าพูดคุยกบัพนกังานตวัตอ่ตวัถึงความคืบหน้าของเป้าหมาย 

- ทบทวนปัญหา อุปสรรคท่ีพนกังานพบ พรอ้มหาทางแกไ้ข

- รบัฟังความคิดเห็นของหวัหน้าท่ีมีต่อพนักงาน 

- ระบุทกัษะท่ีจ าเป็นหรือตอ้งพฒันาในการท างาน 

- การเสริมสรา้งก าลงัใจ  พฒันาการท างานเป็นทีม



3. การประเมินผลงานช่วงปลายปี (Performance Final Review) 

เพื่อดูวา่พนักงานสามารถท าตามแผนท่ีตั้งเป้าหมายไดห้รือไม่

- ควรพิจารณาทั้งผลงาน ทศันคต ิและพฤติกรรม

- อยากใหไ้ดพ้นักงานทั้งคนเก่งและคนดี

และเน่ืองจากการประเมินปลายปีจะเก่ียวขอ้งกบัการปรบัขึ้ นเงินเดือน

หรือต าแหน่ง  

- การประเมินในครั้งน้ีขอใหเ้นน้การท าไปเพ่ือพฒันาพนกังาน

เพราะไมเ่ชน่น้ันหวัหน้าจะมีแนวโน้มประเมินดีไวก้อ่น  เพื่อใหไ้ดข้ึ้ น

เงินเดือน แตเ่ราอาจสูญเสียคนท่ีดีและเก่ง เพียงเพ่ือจะเก็บคนท่ี 

เก่งแตไ่ม่ดี หรือ ดีแตไ่ม่เก่ง



กรอบการประเมินผลการปฏิบตังิาน ปีการศึกษา 2565

กลุ่ม ผูถู้กประเมิน รูปแบบการประเมิน ลกัษณะการประเมิน
รอบการ

ประเมิน

กลุ่ม

หวัหนา้

หน่วยงาน

• หวัหน้าส านัก/ศูนย์

/กอง/ สถาบนั

แบบประเมิน

หวัหน้าหน่วยงาน
ผูบ้ริหารฝ่ายประเมิน

กลางปี/

ปลายปี

กลุ่ม

บุคลากร
• บุคลากร

แบบประเมิน

ผูป้ฏิบติังาน
หวัหน้างานประเมิน

กลางปี/

ปลายปี

สายสนบัสนุน
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วตัถุประสงค์

• การประเมินท่ีใหค้วามส าคญัในเร่ืองคน และคุณภาพของ

การท างาน

• สรา้งความเขา้ใจระหว่างส่ิงท่ีคาดหวงัตามเป้าหมายและ

ผลการท างานท่ีเกิดข้ึนอยา่งตอ่เน่ือง

• เพ่ือใหส้ามารถ monitor ความกา้วหนา้ของงานและ

การปรบัปรุงแกไ้ขในระหว่างปี

• แลกเปลี่ยน ปรบัปรุงการท างานระหว่างหวัหนา้งานและ

เจา้หนา้ท่ีไดดี้ยิง่ข้ึน

• ส่งเสริมศกัยภาพของพนักงาน และแกไ้ขปัญหาพนกังานท่ี

ยงัไม่มีประสิทธิภาพ



• แบบประเมิน มี 3 ส่วน (คงเดิม)

1. การประเมินผลตามเป้าหมายท่ีก าหนด

(GOAL SETTING AND EVALUATION)

2. การประเมินความสามารถหรือพฤตกิรรม

(COMPETENCY EVALUATION)

3. แผนการพฒันา (DEVELOPMENT PLAN)

• ภาพรวมรูปแบบที่ปรบัเปลี่ยน

- เพิ่มการประเมินตนเอง 

- เน้นการมีส่วนร่วมในการให ้feedback ร่วมกนัระหวา่ง

หวัหน้าและพนักงาน

- เน้นการประเมินเชิงคุณภาพ

- ใหค้วามใส่ใจกบัพนักงานท่ีมีผลงานโดดเด่นและท่ียงั

ตอ้งพฒันาปรบัปรุงอยา่งเป็นรูปธรรม



แบบประเมินปรบัปรุง ปีการศึกษา 65

แบบเดิม แบบปรบัปรุง



แบบประเมินปรบัปรุง ปีการศึกษา 65

• เพ่ิมสรุปผลรวม 

1. ผลรวมกลางปี

2. ผลรวมทั้งปี

เพื่อใหส้ามารถใชป้ระเมินผลความ

กา้วหน้าของผลงานในปลายปีได้

อยา่งชดัเจน

• เพ่ิมสรุปความเห็นเพ่ิมเติม 

(จากหวัหนา้หน่วยงาน)

1. ครั้งท่ี 1 (กลางปี)

2. ครั้งท่ี 2 (รวมทั้งปี)



แบบประเมินปรบัปรุง ปีการศึกษา 65

แบบเดิม 

1. ประเมินตนเองโดยพนักงานกอ่น

น าส่งหวัหน้าหน่วยงานเพื่อ

พิจารณา

2 หวัหน้าหน่วยงานประเมินและ

หารือร่วมกนัถึงผลลพัธ์

3. สรุปภาพรวมคะแนนส่วนน้ีมาใชใ้น

การค านวณผลการปฏิบติังานเป็นหลกั

1 2

3 แบบปรบัปรุง



แบบประเมินปรบัปรุง ปีการศึกษา 65

ตัวอย่าง



แบบประเมินปรบัปรุง ปีการศึกษา 65

แบบปรบัปรุง

รบัฟังความคิดเห็นจากเจา้หนา้ที่

เรื่องภาระงานที่ไดร้บัมอบหมาย

- ปริมาณงาน

- คณุภาพงาน 

- Process งาน

- ประเด็นอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้ง



แบบประเมินปรบัปรุง ปีการศึกษา 65

แบบเดิม แบบปรบัปรุง



การก าหนดน ้าหนกัความส าคญัของตวัช้ีวดั 

คงเดิม เหมือนการประเมินปีการศึกษา 2564



แบบประเมินปรบัปรุง ปีการศึกษา 65

เพิ่ม ขอ้เสนอแนะจากหวัหนา้หน่วยงาน

1. จุดเด่น (ครึ่งปีแรก/ครึ่งปีหลงั)

2. จุดท่ีควรปรบัปรุง (ครึ่งปีแรก/ครึ่งปีหลงั)

เพิ่ม ขอ้คิดเห็น ความเหมาะสมในการ

ปฏิบตัหินา้ที่ (พรอ้มระบุเหตผุล/ช่วงเวลา

ที่เหมาะสม)

1. ความเหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าท่ีเดิม

2. ควรรบัผิดชอบงานเพิ่มขึ้ น

3. ควรโยกยา้ยไปรบัหน้าท่ีใหม่/เล่ือนระดบั

หนา้ส าคญั : ขอใหห้วัหนา้หน่วยงานใสใ่จการ

ลงรายละเอียดเน้ือหาในหนา้น้ี



แบบประเมินปรบัปรุง ปีการศึกษา 65

แบบเดิม แบบปรบัปรุง



แบบประเมินปรบัปรุง ปีการศึกษา 65

• คะแนนรวม

ใหเ้รียงล าดบัจากมากลงไปน้อย

โดยไมต่อ้งใส่เกรด

• สรุปผลคะแนนรวม

1. ภาพรวมทั้งหน่วยงาน

2. ส าหรบัพนกังานใหม่ที่อายุ

งานไม่เกิน 2 ปี ใหใ้ส่

อายงุานไวใ้นหมายเหต ุ

หน่วยงานจดัท าสรุปผลการปฏิบตังิาน



แบบประเมินปรบัปรุง ปีการศึกษา 65

แบบปรบัปรุง

ในส่วนแบบเฉพาะประเมินหวัหนา้หน่วยงาน 

ขอเพิ่ม ‘บทสรุปการบริหารหน่วยงาน’ ตามแนวทาง

ของประธานคณะกรรการ HR ก่อนการประเมิน :  

- วิสยัทศัน์

- แนวทางการบริหารหน่วยงานใหมี้ประสิทธิภาพ

หนา้ส าคญั : ขอใหห้วัหนา้หน่วยงานใสใ่จการ

ลงรายละเอียดเน้ือหาในหนา้น้ี

เพื่อใหผู้บ้รหิารทราบ
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สรุปค าถาม-ค าตอบ



Q & A

Q: การนบัคะแนนครั้งน้ีจะน าไปรวมกบัคะแนนปลายปี เพ่ือพิจารณาตดัเกรดประกอบการข้ึน

เงินเดือนหรือไม่ ?

A: ไม่ใช่  คะแนนในการประเมินครั้งน้ีใชเ้พ่ือเป้าหมายการ Monitor การท างานกลางปี 

เนน้การตดิตาม เพ่ือใหท้ราบสิ่งที่ตอ้งท าเพ่ือใหผ้ลงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีจะเกิดปลายปี

คะแนนท่ีใชใ้นการพิจารณาเกรด จะใชค้ะแนนปลายปีเท่านั้น



Q & A

Q: ส าหรบัคะแนนการประเมินจะใชค้ะแนนจากผูบ้งัคบับญัชาประเมินหรือของพนักงานประเมิน ?

A: ในการสรุปผลประเมินจะใชค้ะแนนจากผูบ้งับญัชาเทา่นั้น 

สว่นคะแนนจากพนกังานเป็นการเปิดโอกาสใหพ้นักงานไดป้ระเมินตนเอง แสดงความคิดเห็นในการ    

ท างานของตนเอง แตไ่ม่ไดน้ าไปใชใ้นการประเมิน

Q: การนบัคะแนน เน่ืองจากมีขอ้ใหญ ่และขอ้ยอ่ย จะใชค้ะแนนสว่นไหนในการประเมิน ?

A: ในการนบัคะแนน จะใชค้ะแนนจากขอ้ใหญ ่ไม่ไดน้ าคะแนนจากขอ้ยอ่ยมาเฉล่ียเพื่อน ามาสรุปเป็นคะแนนทั้งหมด ขอ้

ยอ่ยเป็นเพียงขอ้แนะน า เพื่อใชใ้นการปรบัปรุงผลการปฏิบตังิานของพนักงาน
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จงึขอน าเรียนที่ประชุม 

ถึงแนวทางการประเมินผลการปฏิบตังิาน

ที่ปรบัปรุงในปีการศึกษา 2565 

และขอความอนุเคราะห ์หวัหนา้หน่วยงานและ

รองคณบดีที่เก่ียวขอ้ง

โปรดด าเนินการประเมินผลการปฏิบตังิาน

รอบกลางปีในหน่วยงานทา่น 

ภายในวนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2566
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