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การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. บทนา
1.1 การบริหารผลการปฏิบัตงิ านที่มปี ระสิทธิผลเป็นปัจจัยสาคัญที่สง่ ผลต่อผลประกอบการทางด้านการศึกษา
และการพัฒนาบุคคลากรของมหาวิทยาลัย
1.2 การบริหารผลการปฏิบัตงิ านประกอบด้วยส่วนสาคัญสามส่วนได้แก่ การทบทวนผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นปี
การตัง้ เป้าหมายการปฏิบัติงานสาหรับปีต่อไป และการประเมินผลงานกลางปี (ประเมินผลกลางปีและ
ทบทวนเป้าหมายภายในเดือนมกราคม)
1.3 สาหรับปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป เริ่มใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สาหรับพนักงานสายอานวยการ
โดยช่วงเวลาประเมินตั้งแต่เดือนสิงหาคม – เดือนมิถุนายน ทั้งนี้ ภายในเดือนมิถุนายนส่งผลการประเมิน
ให้สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. การพิจารณาและบริหารผลการปฏิบัติงานประจาปี
2.1 สาระสาคัญ ของการพิจ ารณาและบริ ห ารผลการปฏิบั ติ งานประจาปี คื อ การทบทวนการทางานในปี
การศึกษาที่ผ่านมาว่าได้ดาเนินการกิจกรรมใดเป็นผลสาเร็จ การชี้แจงสิ่งที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้น
และการกาหนดเป้าหมายในการทางานสาหรับปีต่อไป ผู้บังคับบัญชาสามารถพิจารณา ทบทวน และ
ชี้แจงผลงานในช่วงกลางปีได้ เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาที่ต่อเนื่องและเป็น ระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจต่อความคาดหวังในการทางานซึ่งกันและกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ ใต้บังคับบัญชา และ
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
2.2 การพิจารณาผลการปฏิบัตงิ านประจาปี ประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่
2.2.1 การประเมินผลสาเร็จของงาน (เช่น การทางานสาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย นา้ หนัก 70% ที่กาหนดไว้
2.2.2 การประเมินศักยภาพ (ทักษะ ความรู้ ความสามารถ หรือพฤติกรรม) นา้ หนัก 30% ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน
ได้แสดงออกในการทางาน (เช่น การประเมิน Competency)
ทั้งนี้ การกาหนดสัดส่วนน้าหนักของทั้ง 2 ส่วน เป็นไปตามนโยบายที่กาหนด ตามเอกสารแนบท้าย
กรณีนี้กาหนดเป็นตัวอย่าง
2.3 การประเมินผลสาเร็จของงาน นา้ หนักในการประเมิน 70%
โครงสร้างการประเมินเพื่อวัดความสาเร็จของงาน เกณฑ์มีดังนี้
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การประเมินผลงานประจาปี

ให้ประเมินผลงานโดยทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่เหมาะสม

คะแนน

1. สามารถบรรลุเป้าหมายที่กาหนดค่อนข้างน้อย (Under
Achievement)
 สามารถทางานให้บรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดค่อนข้างน้อย (=6069%)
ผลสาเร็จของงานต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด
2. สาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดบางส่วน (Partial Achievement)
 ผลสาเร็จของงานต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดบางส่วน (=70-79%)
ผลงานยังไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
3. ส าเร็ จ ตามเป้ า หมายเป็ น ส่ ว นใหญ่ (Nearly Achievement of
Target)
 ผลสาเร็จของงานต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดเล็กน้อย (=80-89%)
ผลงานยังไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
4. สาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด (Achievement of Target)
 ผลสาเร็จของงานตรงตามเป้าหมายที่กาหนด (=90-100%)
5. สาเร็จเกินกว่าเป้าหมายที่กาหนด (Exceeding Target)
 ผลสาเร็จของงานสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนด (>100%)
ความสาเร็จของงานเป็นที่ยอมรับ
2.4 การประเมินผลงานจะพิจารณาผลงานจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายแต่ละข้อ
ตัวอย่าง ผลการประเมินผลงานของนายขยัน ปัญญาดี
เป้าหมายงาน ตัวชีว้ ัด
นา้ หนัก
(1)
(2)
(3)
(4)
(รวม 100%)

1
10

2
20

3
30
4
20
5
20
คะแนนรวม
(คะแนนสูงสุด = 500 และคานวณเป็น % ด้วยการหารด้วย 5)

(5)




1

2

3

4
5

คะแนน
20
60
120
100
100
400

คะแนนของเป้าหมายงานที่ 1 คานวณได้ดังนี้ 10 x 2 กรณีผลการประเมินอยู่ในระดับ “สาเร็จตามเป้าหมายที่
กาหนดบางส่วน” ซึ่งเท่ากับ 20
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คะแนนของเป้าหมายงานที่ 2 คานวณได้ดังนี้ 20 x 3 กรณีผลการประเมินอยู่ในระดับ “สาเร็จตามเป้าหมายที่
กาหนดเป็นส่วนใหญ่” ซึ่งเท่ากับ 60
คะแนนรวมของการประเมินผลงานตามตัวอย่างนี้ คือ 400 คะแนน ซึ่งการประเมินผลสาเร็จของงาน มี
น้าหนัก 70% ดังนั้น คะแนนผลการประเมินผลสาเร็จ ของงาน จึงเท่ากับ 56 คะแนน (400/500*70) ซึ่งคะแนนนี้
จะเป็นส่วนหนึ่งในการนาไปพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนประจาปี ทั้งนี้ ตัวเลขคะแนนดังกล่าวจะต้องนาไปเทียบ
เป็น % ตามอัตราที่กาหนดด้วย
2.5 การประเมินทักษะ ความรู้ ความสามารถและพฤติกรรม (Competency) นา้ หนักในการประเมิน 30%
ระดับทักษะ ความรู้ความสามารถ และพฤติกรรม หรือ Competency ในแต่ละลักษณะงาน ได้กาหนด
ขึ้นสาหรับผู้บังคับบัญชาและระดับพนักงาน
ทั้งนี้ ระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถและพฤติกรรม จะเป็น 4 ระดับ และเพิ่มช่องที่ไม่เกี่ยวข้อง
เพิ่มขึ้น สาหรับบางตาแหน่งงานที่ไม่มีความเกี่ยวข้องในหัวข้อการประเมิน ดังนี้
Rating Scale/ สเกล
Description / คาอธิบาย

4 Outstanding / ดีเด่น

3 Very Competent / ดี

Consistently excels in this area with significant contribution. Is the example of the
team
/ผลงานดีเด่นในทุกๆ ด้านและปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สมาชิกในทีมงานได้
Meets the requirements most of the time. May exceed expectations at times. Only a
few areas to improve / ผลงานตรงตามเป้าหมายที่ต้องการเป็นส่วนใหญ่หรือเกินกว่าความ
คาดหวังในบางครั้ง มีสงิ่ ที่จะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมน้อยมาก

2 Moderately Competent /
ปานกลาง

Meets the normal requirements for the job in general. May require attention at times,
some areas to improve / ผลงานตรงตามเป้าหมายที่ต้องการในภาพรวม แต่อาจต้องเอาใจใส่
ในงานให้มากขึ้น มีสงิ่ ที่จะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมในบางประเด็น

1 Improvement Required /
ควรปรับปรุง

Requires improvement and regular coaching. More efforts are expected / ควรปรับปรุง
แก้ไขการทางานและอาจจาเป็นต้องมีผใู้ ห้คาแนะนาในการปรับปรุงการทางาน ต้องใช้ความ
พยายามในการทางานให้มาก

คะแนนการประเมินทักษะ ความรู้ ความสามารถและพฤติกรรม (Competency) คือ คะแนนเฉลี่ย
Competency ของแต่ละข้อ โดยมีน้าหนัก 30% ดังนั้น ถ้าผลการประเมิน Competency คือ 3.5 คะแนน ซึ่งการ
ประเมิน Competency มีน้าหนัก 30% ดังนั้น คะแนนผลการประเมิน Competency จึงเท่ากับ 26.25 คะแนน
(3.5/4*30)
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2.6 ปัจจัยการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนประจาปีของพนักงาน โดย จะพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้
 คะแนนการประเมินผลสาเร็จของงาน น้าหนัก 70% ซึ่งตามตัวอย่างจะเท่ากับ 56 (400/500*70)
 คะแนนการประเมิน Competency น้าหนัก 30% ซึ่งตามตัวอย่างจะเท่ากับ 26.25 (3.5/4*30)
(คะแนน 56+26.5 = 82.5%)
 ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองของพนักงาน
ทั้งนี้ ผู้ได้รับการประเมินเป็นผู้รวบรวมหลักฐานประกอบการพิจารณาของตนเอง
2.7 ประเมินผลงานประจาปีควรดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี ซึ่งผลการประเมินของ
พนักงานจะถูกจัดเก็บไว้ในแฟ้มประวัติของแต่ละคน
3. แผนพัฒนา
3.1 ในช่วงเวลาของการประเมินผลงานประจาปี ผู้บั งคับบัญชาโดยตรงจะชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน
ทราบถึงแผนการพัฒนาบุคคลากร ซึ่งมุ่งเน้นถึงการพัฒนาด้านพฤติกรรม ตลอดจนทักษะและความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการทางาน แผนการพัฒนาดังกล่าวจะมองรวมไปถึงการเตรียมความสามารถสาหรับลักษณะ
งานใหม่ หรือการมอบหมายงานในอนาคต ทั้งในตาแหน่งงานปัจจุบันหรือตาแหน่งอื่น นอกจากนี้ การ
ติดตามการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนถือได้ว่าจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติจริง บุคลากรได้รับการ
พัฒนา ซึ่งส่งเสริมศักยภาพ และเป็นข้อมูลที่สาคัญเพื่อการวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป
3.2 ผู้บังคับบัญชาจะต้องร่วมกับทีมงานในการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคลของทีมงาน และการติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้ด้วย
4. การประเมินผลงานกลางปี
4.1 การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านกลางปี จะต้ อ งด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเดื อ นมกราคม ส าหรั บ
ประเมินผลปลายปีให้แล้วเสร็จ ภายในกลางเดือนมิถุนายนของปีการศึกษานั้นๆ
 วัตถุประสงค์ของการบริหารผลการปฏิบัติงานกลางปี เพี่อส่งเสริมให้เกิดการติดตามการทางานและ
เทียบผลงานกับเป้าหมายที่กาหนดในระหว่างการดาเนินงาน กระบวนการดังกล่าวเปิดโอกาสให้
ผู้บังคับบัญชาได้ชี้แจง หรือให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ปรับปรุงการทางานอย่างสร้างสรรค์และเป็น
ระบบ พร้อมทัง้ ได้รับทราบประเด็นหรือปัญหาต่างๆ เพื่อสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที รวมถึงประเด็นต่างๆ
ที่ต้องการสนับสนุนหรือฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถดาเนินการและบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
ไว้
 การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านกลางปี สามารถด าเนิ น การได้ อ ย่ า งสม่ าเสมอตามความเหมาะสม
(นอกเหนื อ จากทุ กครึ่ งปี ห รื อทุ ก สิ้ นเดือ นมกราคม) การติ ด ตามแต่ ละครั้ งจะต้อ งบั น ทึ กผลไว้เป็น
หลักฐานเพื่อพิจารณาถึงความก้าวหน้า
4.2 ผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้กาหนดการบริหารผลการปฏิบัติงานกลางปีแก่พนักงานในหน่วยงานของตน
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5. แนวทางการกาหนดตัวชีว้ ัดและเป้าหมาย
5.1 การกาหนดตัวชีว้ ัดของเป้าประสงค์ ซึ่งต้องการพัฒนาศักยภาพทั้งผู้ปฏิบัติงานและองค์กร โดยมีตวั อย่าง
แนวทางมิตกิ ารพัฒนาเป็นกรอบการพิจารณา ดังนี้
มิติการพัฒนา
แนวการดาเนินการ
1.ประสิทธิผลตาม
-ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์
งบประมาณทีก่ าหนดไว้
2.คุณภาพการให้บริการ -ให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ โดยการ
ให้บริการที่มคี ุณภาพ สร้างความพึงพอใจ
3. ประสิทธิภาพการ
-สามารถปฏิบัติงานได้ในระยะเวลาที่ลดลง
ปฏิบัติงาน
ค่าใช้จา่ ยลดลง ฯลฯ
4. การพัฒนาองค์กร
-สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของ
องค์กรได้ การลดอัตรากาลังหรือจัดสรรกาลัง
ให้คุ้มค่า การมอบอานาจการตัดสินใจ การ
อนุมัติ อนุญาตไปยังระดับปฏิบัตกิ าร การนา
ICT มาใช้กับงาน ฯลฯ

ตัวชีว้ ัด
-จานวนผลสาเร็จของงานในเวลา
ที่กาหนด เป็นต้น
-ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ เป็นต้น
-จานวนงานที่มกี ารพัฒนา
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เป็นต้น
-จานวนกิจกรรมที่มกี ารปรับตัว
ไปกับการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น

5.2 การกาหนดเป้าหมายแต่ละครั้งให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 เป้าหมายจะต้องชัดเจนสาหรับผู้ปฏิบัติงานและสามารถแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายได้
 เป้าหมายจะต้องมีลักษณะเป็นรูปธรรมและสามารถวัดผลได้ โดยยึดหลัก SMART กล่าวคือ
S : Specific คือ มีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
M : Measurable คือ สามารถวัดผลได้
A : Action oriented/agreed คือ สามารถนาไปปฏิบัติให้เกิดผล/เห็นชอบร่วมกัน
R : Realistic/ Relevant คือ สามารถปฏิบัติได้จริง/เกี่ยวข้องกับ
T : Time bound สามารถกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานได้
 เป้าหมายจะต้องส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่หรือเพิ่มขึ้นใน
การทางานให้เกิดผลสาเร็จ (ตัวอย่างเช่น ความสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้น)
 สามารถกาหนดเป้าหมายได้หลายระดับในงานแต่ละประเภท
 ในการกาหนดเป้าหมายของระดับหัวหน้าหน่วยงานควรจะต้องมีทั้ง 4 มิติ ตามข้อ 5.1
ความท้ า ทายที่ สาคั ญ ในการก าหนดเป้ า หมายและตัว ชี้ วัด ในงาน คื อ จะต้ อ งมี ค วามชั ดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่ สุด เท่ า ที่ จะเป็ น ไปได้ ความชั ด เจนของปั จจั ยดั งกล่ า วจะส่ งผลดี ต่ อ ความเข้ า ใจของ
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาในกระบวนการประเมินผลงานหรือชี้แจงผลการประเมินกลางปีหรือประจาปี
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5.3 ข้อแนะนาสาหรับผู้บังคับบัญชากับพนักงานในการกาหนดเป้าหมาย
สิ่งที่จะต้ องทา
ทาอย่ างไร
1.ตกลงและเห็ น ชอบร่ ว มกั น ในเป้ า หมาย สอบถามแสดงความคิดเห็นร่วมกับพนักงานถึงเป้าหมายในอีก
(มองไปข้างหน้า)
12 เดือนข้างหน้า
2.เป้าหมายจะต้องวัดผลได้
ให้พนักงานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดของเป้าหมาย
นั้นๆ
3.เป้ า หมายจะต้ อ งส่ ง เสริ ม หรื อ กระตุ้ น ให้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตกลงร่วมกันเกี่ยวกับเป้าหมาย
ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นเพื่อให้ และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
เกิดผลสาเร็จ
4.จัดลาดับความสาคัญของงาน
เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น
5.กาหนดวัน เวลาสาหรับการประเมินผลงาน
แจ้งวันเวลาที่ได้ตกลงร่วมกันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งบันทึก
กาหนดการเพื่อการปฏิบัติจริงต่อไป
6.ทรั พ ย า ก รหรื อ ควา มช่ ว ยเหลื อ หรื อ สิ่ ง ให้ พ นั ก งานแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการความ
สนับสนุนเพื่อให้สามารถทางานได้ผลสาเร็จตาม ช่วยเหลือหรือสิ่งสนับสนุนเพื่อให้สามารถทางานได้ผลสาเร็จ
เป้าหมาย
ตามเป้าหมาย
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
6.1 ระยะเวลาการตั้งเป้าหมายร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา และพนักงาน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน
6.2 ระยะเวลาการประเมินกลางปี ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม
6.3 ระยะเวลาการประเมินผลปลายปี ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน
7. หลักเกณฑ์ การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน ว่าด้วยเรื่องวินยั และการมาปฏิบัติงาน
พิจารณาปรับปรุงจากประกาศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ 179/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
ความดีความชอบ และการประเมินผลการมาปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน
1.หลักเกณฑ์ การพิจารณาการมาปฏิบัติงาน
1.1 การมาปฏิบัตงิ านสาย หมายถึง เวลาไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง หลังจากเวลาเริ่มปฏิบัตงิ านของ
หน่วยงานนั้นๆ กรณีเกิน 1.30 ชัว่ โมง ถือว่าต้องลา ครึง่ วัน
ก. มาสาย 4 ครั้ง นับเป็นการลา 1 วัน
ข. มาสาย 7 ครั้ง สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์จะทาหนังสือแจ้งครั้งที่ 1 โดยให้
ผู้บังคับบัญชาเตือนด้วยวาจา
ค. มาสาย 14 ครั้ง สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์จะทาหนังสือแจ้งครั้งที่ 2 โดยให้
ผู้บังคับบัญชาเตือนด้วยวาจา และบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วส่งกลับสานักบริหารทรัพยากรมนุษย์
ง. มาสาย 21 ครั้ง สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์จะทาหนังสือเสนอรองอธิการบดี/คณบดีต้น
สังกัดของพนักงาน เพื่อให้เตือนด้วยวาจาและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วส่งกลับสานักบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (ถือเป็นการกระทาผิดซ้าคาเตือนเดิม)

HR-R 01/2559

7 จาก 8

จ. มาสาย 28 ครั้ง สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์จะทาหนังสือเสนอรองอธิการบดี/คณบดีต้น
สังกัดของพนักงาน เพื่อให้เตือนเป็นลายลักษณ์อกั ษร แล้วส่งกลับสานักบริหารทรัพยากรมนุษย์
1.2 การลาระหว่างเวลาทางาน
ก. การลาชัว่ โมง ให้บันทึกการลาลงในระบบการลา และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบด้วย
วาจา เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะลาได้
ข. การลาชั่วโมง
- จานวนชัว่ โมงที่ลารวม 3.30 ชั่วโมง นับเป็นการลาครึ่งวัน
- จานวนชั่วโมงที่ลารวม 7.5 ชั่วโมง นับเป็นการลาหนึง่ วัน
1.3 การมาสาย การไม่บันทึกการเข้า-ออกในการปฏิบัตงิ านหรือการลาทุกประเภท นับรวมกันเกิน 30
วัน จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ขนึ้ เงินเดือน
ทั้งนี้ ยกเว้น การลาพักผ่อนประจาปี การลาคลอด การลาบวชทางศาสนา ลาเพื่อทาหมัน และลาเพื่อ
รับราชการทหาร
2. กรณีท่ ถี กู พิจารณาการลงโทษ
ก. กรณีถูกลงโทษ โดยการภาคทัณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นไป จะไม่ได้รับการพิจารณาขึ้น
เงินเดือน
ข. กรณีการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสอบวินัย ให้
ดาเนินการพิจารณาขึ้นเงินเดือนตามปกติ แต่จะมีผลก็ต่อเมื่อการพิจารณาของคณะกรรมการสอบวินัยเสร็จสิ้น
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