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คํานํา 

  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการหน่ึงของระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

ที่มีความสําคัญ ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายขององค์กร/หน่วยงาน อีกทั้งเป็นการพัฒนาตนเองในระยะยาว
เพ่ือให้สามารถเติบโตไปในเส้นทางสายอาชีพ นอกจากน้ันการประเมินผลการปฏิบัติงานใช้ในการ
พิจารณาเลื่อนขั้น/ตําแหน่งที่สูงขึ้นด้วย 

 การแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547     
เมื่อปี พ.ศ. 2551 ได้มีผลทําให้มหาวิทยาลัยทุกแห่ง ต้องการปรับเปลี่ยนแนวทางการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการประจําปีของข้าราชการ และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาให้สอดรับกับระบบ  
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ของระบบบริหารข้าราชการพลเรือน 
โดยได้มีการออกประกาศ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ       
ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
สําหรับในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ก็ได้   
มีการออกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ .ศ .  2554 รวมท้ังออกประกาศมหาวิทยาลัย ฯ            
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ขึ้น    
เพ่ือใช้เป็นข้อกําหนด กรอบแนวทางในการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน 
ในมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามแนวทางของการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
และเพ่ือให้มีผลในเชิงปฏิบัติ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดี จะต้องสามารถประเมินผลบุคลากรได้อย่างถูกต้อง ตรงกับข้อมูล
และสภาพความเป็นจริง ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับของบุคลากรส่วนใหญ่ โปร่งใสและยุติธรรม 
และผลของการประเมินสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลากร และปรับปรุงระบบการพัฒนา
บุคลากรได้อย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
จึงได้จัดทําคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากร ฉบับน้ีขึ้น สําหรับบุคลากร     
ทุกฝ่ายใช้เป็นคู่มือการดําเนินการ 
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ส่วนที่ 1 
บทนํา 

1.1 ความเป็นมา 

  สืบเน่ืองจากการปรับปรุงระบบบริหารข้าราชการพลเรือน ให้เป็นระบบที่มุ่งเน้นผลงาน   
เชิงยุทธศาสตร์และการพัฒนาสมรรถนะ ที่มีการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ
ด้ังเดิม ไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน อันเป็นรูปแบบ
แนวทางการบริหารที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ริเริ่มปรับเปลี่ยน และมีการ
ดําเนินการ มานับต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2551 ผ่านการประกาศใช้พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน     
พ.ศ. 2551 ในการน้ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงได้มีการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ. 
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ให้สอดรับกับรูปแบบ
และแนวทางของระบบข้าราชการพลเรือนทั่วไป 

การปรับเปลี่ยน แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
พ.ศ. 2547 เมื่อปี พ.ศ. 2551 ได้มีผลทําให้ สกอ. และสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องจัดให้มีการ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีของข้าราชการ และบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาให้สอดรับกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 
หรือตามกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน โดยในส่วนของ สกอ. 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้มีการออกประกาศ ก.พ.อ. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย        
พ.ศ. 2551 และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

สําหรับในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัม ภ์          
จังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยได้มีการออกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์          
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 รวมทั้งจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ขึ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบในภาคผนวก ก 
และ ข) เพ่ือใช้เป็นข้อกําหนด กรอบแนวทางในการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการพลเรือน ในมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามแนวทางของการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน และเพ่ือให้มีผลในเชิงปฏิบัติ รวมทั้งได้มีการออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ      
ผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2554         
เพ่ือกําหนดองค์ประกอบของงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการ รวมทั้งระบุ  
เกณฑ์ขั้นตํ่า   ในการพิจารณาตีค่าผลงานในรูปแบบของจํานวนภาระงานจากผลการปฏิบัติงาน
ประจําปีของบุคลากรสายวิชาการ 
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ในการนี้เพ่ือช่วยให้หน่วยงาน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย มีแนวทาง   
ในการบริหารผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีอย่างถูกต้อง โปร่งใส 
ยุติธรรมกับบุคลากรทุกฝ่าย และเกิดผลดีต่อการขับเคล่ือนการดําเนินตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยจึงได้มีมติเห็นชอบให้มีการกําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับ ขั้นตอน เครื่องมือ วิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรขึ้น ด้วยการออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ           
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยการประเมินผล     
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
พ.ศ. 2554 ดังมีรายละเอียดของขั้นตอน กระบวนการดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 
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1.2 แนวปฏิบัติว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากร  
 

4 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากร  
 

5 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากร  
 

6 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

  



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากร  
 

7 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ส่วนที่ 2 
รูปแบบ องค์ประกอบของแบบฟอร์มการประเมิน 

ในการดําเนินการตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ พ.ศ. 2554 ให้บังเกิดผลดี และ 
เพ่ือช่วยให้หน่วยงาน ผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน มีรูปแบบ แนวทางในการจัดทําข้อตกลงผลงาน  
รายงานผลการปฏิบัติงาน  การพิจารณาให้คะแนนผลการปฏิบัติงาน การสรุปผลการประเมินและให้
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะและผลสัมฤทธ์ิของงานได้อย่างมีมาตรฐานเดียวกัน 
มหาวิทยาลัยได้จัดทําแบบฟอร์มมาตรฐานเพ่ือใช้สําหรับจัดเก็บ รายงาน ประมวลผลข้อมูลที่เก่ียวข้อง
สําหรับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยประกอบด้วย 

2.1 แฟ้มสะสมงาน ใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการประมวลผล เก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงาน   
ตามภารกิจ และความรับผิดชอบของอาจารย์และบุคลากรผู้รับการประเมินในระหว่าง
ปีงบประมาณ เพ่ือนําเสนอต่อหน่วยงาน หรือผู้ประเมินใช้ประกอบการพิจารณาให้คะแนนผล
การปฏิบัติงานและรวมไว้สําหรับเก็บบันทึกสถิติผลงาน โดยแยกออกเป็น แฟ้มสะสมงาน         
(Portfolio) ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดังมีรายละเอียดในหน้า 9 และ
แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ดังมีรายละเอียด
ในหน้า 22 

2.2 แบบข้อตกลงและประเมินผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
และพนักงานมหาวิทยาลัย (แบบ ปม.1) เป็นเคร่ืองมือสําหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน  
ในการจัดทําข้อตกลงผลงานและระบุเกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติงาน ในช่วงต้นปี 
งบประมาณ รวมทั้งใช้ในการรายงานผลการปฏิบัติงานจริงของผู้รับการประเมิน ใช้ในการ
พิจารณาให้คะแนนผลสัมฤทธ์ิจากการปฏิบัติงานของผู้ประเมินโดยพิจารณารวมกับเกณฑ์การให้
ค่าภาระงานที่กําหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ     
ผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2554  
โดยแยกออกเป็นแบบ ปม.1 อ. สําหรับบุคลากรสายวิชาการ ดังมีรายละเอียดในหน้า34 และ
แบบ ปม.1 ส. สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน ดังมีรายละเอียดในหน้า 36 

2.3 แบบข้อตกลงและประเมินสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยและพนักงาน
มหาวิทยาลัย (แบบ ปม.2) เป็นเคร่ืองมือสําหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน  ในการจัดทํา
ข้อตกลงกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังของตําแหน่งงานในช่วงต้นปีงบประมาณ และใช้เป็น
แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละ
ช่วงเวลา โดยเป็นแบบฟอร์มที่ใช้ร่วมกันทั้งในส่วนของบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสาย
สนับสนุน ดังมีรายละเอียดในหน้า 38 
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2.4 แบบประเมินสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย   
แต่ละสมรรถนะ (แบบ ปม.3) เป็นเคร่ืองมือการประเมินในลักษณะแบบตรวจสอบรายการ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคําอธิบายสมรรถนะมาตรฐาน โดยระบุรายการและตัวอย่าง
พฤติกรรมย่อยที่พึงประสงค์ เพ่ือช่วยให้ผู้ประเมินหรือคณะกรรมการประเมินสมรรถนะ         
ใช้ประกอบการพิจารณาให้คะแนนผลการประเมินสมรรถนะ ตามเกณฑ์การให้คะแนนท่ีกําหนด
ไว้ใน แบบ ปม.2  โดยแบบ ปม.3 น้ี เป็นแบบฟอร์มสามารถที่ใช้ร่วมกันทั้งในส่วนของบุคลากร
สายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ดังมีรายละเอียดในหน้า 40 

2.5 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยและพนักงาน
มหาวิทยาลัย (แบบ ปม.4) เป็นแบบฟอร์มสําหรับผู้ประเมินใช้ในการสรุปผลและนําเสนอข้อมูล
ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยภาพรวมในแต่ละรอบการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะ
ในรูปแบบแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล สําหรับแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบผล
และลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน และส่งให้มหาวิทยาลัยนําไปกลั่นกรองผลรวมท้ังสรุปผล    
การประเมินเพ่ือจัดทําประกาศรายช่ือกลุ่มผู้มีผลงานดีเด่นและดีมา เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ร่วมกัน
ทั้งในส่วนของบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ดังมีรายละเอียดในหน้า 47 
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แฟ้มสะสมงาน สําหรับขา้ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
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(แบบประเมินสมรรถนะจะมทีั้งหมด 5 ชุด ในการประเมินแต่ละรอบจะต้องใช้ทั้ง 5 แบบ) 
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ส่วนที่ 3 
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากร จัดทําขึ้นเพ่ืออธิบายรายละเอียด
เก่ียวกับแบบประเมิน ขั้นตอน วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรท้ังในส่วนของ
บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน  ให้สอดรับกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่เป็น
วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลในแนวทางใหม่ และสอดรับกับข้อกําหนดตามข้อบังคับสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 และประกาศมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 รวมทั้งข้อกําหนดว่าด้วยภาระงานของบุคลากร
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง 
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2554  ดังน้ันเพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจและการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของการใช้งานคู่มือการประเมิน ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินควรศึกษา ทําความเข้าใจกับแนวคิด
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงานจากเอกสารคู่มือการบริหารผลการปฏิบัติงานของ
สํานักงาน ก.พ. ตามรายช่ือที่นําเสนอไว้ในภาคผนวก และระเบียบ กฎหมายของมหาวิทยาลัยและ 
สกอ.ที่เก่ียวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เก่ียวขอ้งก่อน  

 

องค์ประกอบการประเมิน
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

นํ้าหนัก 80 %
การประเมินพฤติกรรม/สมรรถนะ 

นํ้าหนัก 20 %

จํานวนภาระงานด้านการจัดระบบการเรียนการสอน
ระดับคุณภาพการจัดระบบการเรียนการสอน
จํานวนภาระงานด้านการสรา้งผลงานทางวิชาการ
จํานวนภาระงานอ่ืนตามกรอบภาระงาน
• จํานวนภาระงานการบรกิารวิชาการ
• จํานวนภาระงานด้านทะนุบํารงุศิลปวัฒนธรรม
• จํานวนภาระงานด้านการพัฒนานักศึกษา
• จํานวนภาระงานอ่ืนตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

สมรรถนะหลัก
• การมุ่งผลสัมฤทธิ์
• บริการท่ีดี
• การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
• การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
• การทํางานเป็นทีม

ใช้แบบ ปม.2 ปม.3-1 ถึง ปม.3-5ใช้แบบ ปม.1
สรุปผลการประเมิน

แบบ ปม.4

แฟ้มสะสมงาน
เกณฑ์มาตรฐานภาระงาน

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏบิตัิราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏบิตัิงานของพนกังานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 

 

แผนภาพท่ี 3.1 ระบบการประเมินผลการปฏิบตังิานโดยภาพรวม 
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3.1 องค์ประกอบการประเมินและค่าน้ําหนัก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พัฒนาระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ให้เป็นระบบที่มีความโปร่งใส ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้  
ตามแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยกําหนดให้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและบุคลากร มีองค์ประกอบของการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 การประเมินผลงาน (Performance Evaluation) มหาวิทยาลัยได้นําเคร่ืองมือที่
เรียกว่า Performance Agreement หรือการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงาน
ล่วงหน้ามาใช้ และกําหนดให้ค่าของผลงานมีนํ้าหนักเท่ากับ 80% 

ส่วนที่ 2 การประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation) โดยจะได้มีการกําหนด
สมรรถนะหลัก (Core Competency) สําหรับใช้เป็นกรอบในการประเมินและ
พัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งการกําหนดสมรรถนะสายอาชีพ และสมรรถนะทางการบริหารให้ครบถ้วน
ทุกกลุ่มและกําหนดให้ค่าของสมรรถนะมีนํ้าหนักเท่ากับ 20% 

1) การประเมินผลงาน แยกพิจารณาองค์ประกอบของผลงานเป็นรายกลุ่มของข้าราชการ
และบุคลากรแต่ละประเภท ดังน้ี 

กลุ่มข้าราชการและบุคลากรสายวิชาการ กําหนดให้นํากลุ่มผลงานตามประกาศ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยมาตรฐานภาระงานของอาจารย์ พ.ศ. 2554 เป็นองค์ประกอบหลักในการกําหนด
ตัวช้ีวัดผลงานเพ่ือการประเมินผลงานในแต่ละรอบเวลา โดยแยกกลุ่มผลงาน ตัวช้ีวัดผลงาน ออกเป็น 
2 กลุ่ม โดยในแต่ละกลุ่มและตัวช้ีวัดจะมีค่านํ้าหนัก ดังน้ี 

ภาระงานตามภารกิจของอาจารย์  เป็นกลุ่มงานภาคบังคับที่อาจารย์ทุกคนต้องวาง
แผนการปฏิบัติและหรือมีผลงานให้ผู้ประเมินตรวจสอบอย่างเป็นที่ประจักษ์ มีค่านํ้าหนักรวมเท่ากับ 
70% 

1. จํานวนภาระงานด้านการจัดระบบการเรียนการสอน  มีค่านํ้าหนักเท่ากับ 35% 
2. ระดับคุณภาพการจัดระบบการเรียนการสอน มีค่านํ้าหนักเท่ากับ 15% 
3. จํานวนภาระงานด้านการสร้างผลงานทางวิชาการ มีค่านํ้าหนักเท่ากับ 20% 
ภาระงานอ่ืนตามกรอบภาระงาน เป็นกลุ่มงานที่เปิดให้อาจารย์แต่ละท่านสามารถเลือก

ปฏิบัติให้มีค่านํ้าหนักรวมเท่ากับ 30% โดยเลือกกําหนดประมาณ 2-3 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
1. จํานวนภาระงานการบริการวิชาการ มีค่านํ้าหนักเท่ากับ 10-15% 
2. จํานวนภาระงานด้านทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีค่านํ้าหนักเท่ากับ 10-15% 
3. จํานวนภาระงานด้านการพัฒนานักศึกษา มีค่านํ้าหนักเท่ากับ 10-15% 
4. จํานวนภาระงานอ่ืนตามภารกิจของมหาวิทยาลัย มีค่านํ้าหนักเท่ากับ 10-15% 
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กลุ่มข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุน 

กําหนดให้พิจารณานํากลุ่มผลงานตามคําบรรยายลักษณะงานของตําแหน่ง หรือของงาน 
ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชามาใช้เป็นกรอบในการกําหนดตัวช้ีวัดผลงานหลัก   
เพ่ือจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน โดยกําหนดให้มีกลุ่มของผลงานและตัวช้ีวัดออกเป็นสองส่วน  
ได้แก่ กลุ่มผลงานเชิงปริมาณและกลุ่มผลงานเชิงคุณภาพ โดยในแต่ละกลุ่มและตัวช้ีวัดจะมีค่านํ้าหนัก 
ดังน้ี  

ผลการปฏิบัติงานเชิงปริมาณ  พิจารณาจากงานหลักที่ได้กําหนดไว้ในคําบรรยายลักษณะงาน
หรือคําสั่งมอบหมายงานของหน่วยงานที่มอบหมายให้บุคลากรแต่ละบุคคลหรือตําแหน่ง โดยแยกเป็น
ตัวช้ีวัดย่อยไม่เกิน 5 ตัว และมีค่านํ้าหนักรวมเท่ากับ 60% 

• งานหลักในตําแหน่งงานท่ีได้กําหนดในคําบรรยายลักษณะงาน มีค่านํ้าหนักรวม
เท่ากับ 30% 

1. ตัวช้ีวัดที่ 1 ………………………….. มีค่านํ้าหนักเท่ากับ 10-12% 
2. ตัวช้ีวัดที่ 2 ………………………….. มีค่านํ้าหนักเท่ากับ 10-12% 
3. ตัวช้ีวัดที่ 3 ………………………….. มีค่านํ้าหนักเท่ากับ 10-12% 
4. ตัวช้ีวัดที่ 3 ………………………….. มีค่านํ้าหนักเท่ากับ 10-12% 
(หมายเหตุ ในการพิจารณาจัดทําคํารับรองและกําหนดตัวช้ีวัดของแต่ละกลุ่มตําแหน่ง 

ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่เหมาะสม     
โดยอาจดูตัวอย่างของตัวช้ีวัดจากภาคผนวก) 

• งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย (เช่น ตัวชี้วัด กพร. สมศ. แผนมหาวิทยาลัย) มีค่านํ้าหนักรวม
เท่ากับ 30% 

1. ตัวช้ีวัดที่ 1 ………………………….. มีค่านํ้าหนักเท่ากับ 10-12% 
2. ตัวช้ีวัดที่ 2 ………………………….. มีค่านํ้าหนักเท่ากับ 10-12% 

ทั้งน้ี ในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนของตัวช้ีวัดแต่ละตัวที่กําหนด อาจดําเนินการ
พิจารณานําค่าเป้าหมายจํานวนช้ินงานที่บุคลากรแต่ละคนได้กําหนดไว้ตามแผน ให้มีค่าคะแนน
เท่ากับ 3 หรืออยู่ในเกณฑ์ดี และมีการกําหนดช่วงคะแนนของผลการดําเนินงานในแต่ระดับตามความ
เหมาะสม  ดังตัวอย่างในตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 แนวทางกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากร สายสนับสนุน 

 

ตัวชี้วัด/ประเด็นการประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

นํ้าหนัก ค่าเป้าหมาย
ผลงาน 

1 
ขั้นต้อง
ปรับปรุง 

2 
ขั้นพอใช้ 

3 
ขั้นดี 

4 
ขั้นดีมาก 

5 
ดีเยี่ยม 

1. ผลการปฏิบัติงานเชิงปริมาณ 60       

1.1 ผลสําเร็จของงานหลักใน
ตําแหน่งงานที่ได้กําหนดใน
คําบรรยายลักษณะงาน

30     

•  ตัวชี้วัดที่ 1 10 3 1 2 3 4 5 

•  ตัวชี้วัดที่ 2 10 20% 10% 15% 20% 25% 30% 

•  ตัวชี้วัดที่ 3 10      

1.2 ผลสําเร็จของงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย  30      

•  ตัวชี้วัดที่ 1 10      

•  ตัวชี้วัดที่ 2 10      

•  ตัวชี้วัดที่ 3 10      

 
ผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ พิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานเชิงคุณภาพ 4 มิติ โดยมี   

ค่านํ้าหนักแต่ละประเด็นเท่ากับ 10 % รวมทั้งหมดเท่ากับ 40% 
1. ความถูกต้อง : ความถูกต้อง ประณีต และความเรียบร้อยของงาน  
2. การตรงต่อเวลา : เวลาที่ใช้ปฏิบัติงานเทียบกับเวลาที่กําหนดไว้ 
3. การใช้ทรัพยากร : การใช้ทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์อย่างประหยัด 
4. ผลงานที่ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากร  
 

53 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

กลุ่มผู้บริหารสายวิชาการที่มีวาระการตํารงตําแหน่ง 

กําหนดให้กลุ่มผู้บริหารสายวิชาการที่มีวาระการดํารงตําแหน่ง  อันได้แก่ อธิการบดี    
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการศูนย์ รองคณบดี รองผู้อํานวย
มีกลุ่มงานภายใต้ความรับผิดชอบแยกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

ภาระงานตามภารกิจของอาจารย์  เป็นกลุ่มงานภาคบังคับที่ผู้บริหารทุกคน            
ต้องรับผิดชอบในฐานะที่เป็นบุคลากรสายวิชาการ  มีค่านํ้าหนักรวมเท่ากับ 40 % ได้แก่ ภารกิจ   
ด้านการสอน และด้านการสร้างผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยตัวช้ีวัดหลัก ดังน้ี 

• จํานวนภาระงานด้านการจัดระบบการเรียนการสอน  มีค่านํ้าหนักเท่ากับ 20% 
• จํานวนภาระงานด้านการสร้างผลงานทางวิชาการ มีค่านํ้าหนักเท่ากับ 20% 

ภาระงานตามภารกิจของผู้บริหาร เป็นกลุ่มงาน เป็นกลุ่มงานทางด้านการบริหาร       
ในตําแหน่งที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง หรือที่ได้รับการมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
ผู้บังคับบัญชา มีค่านํ้าหนักรวมเท่ากับ 60 % โดยใช้ตัวช้ีวัด  

• คะแนนเฉล่ียผลสําเร็จการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปี     
ของตําแหน่งงานท่ีรับผิดชอบ มีค่านํ้าหนักรวมเท่ากับ 60% 

2) การประเมินสมรรถนะ ในปี พ.ศ. 2554 จะทําการประเมินโดยใช้สมรรถนะหลักสําหรับ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ สํานักงาน ก.พ. และ ก.พ.อ. กําหนดโดยไม่แยกกลุ่ม
ข้าราชการและบุคลากรในการประเมิน แต่จะพิจารณาแบบประเมินและระดับสมรรถนะที่คาดหวัง  
ในการประเมินสมรรถนะของบุคลากรที่ดํารงตําแหน่งในแต่ละระดับที่แตกต่างกัน ดังมีรายละเอียด
ของรายการสมรรถนะ ค่านํ้าหนัก และค่ามาตรฐานของระดับสมรรถนะของแต่ละกลุ่มตําแหน่ง และ
ระดับที่คาดหวังดังต่อไปน้ี 

กลุ่มสมรรถนะหลัก มีค่านํ้าหนักรวมเท่ากับ 100% 
1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ      มีค่านํ้าหนักเท่ากับ 20% 
2. บริการที่ดี       มีค่านํ้าหนักเท่ากับ 20% 
3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ    มีค่านํ้าหนักเท่ากับ 20% 
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  มีค่านํ้าหนักเท่ากับ 20% 
5. การทํางานเป็นทีม      มีค่านํ้าหนักเท่ากับ 20% 
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ตารางที่ 3.2 ค่ามาตรฐานของระดับสมรรถนะของแต่ละกลุ่มตําแหน่ง และระดับที่คาดหวัง 

 
ประเภทตําแหน่ง/ระดับ ระดับสมรรถนะหลักท่ีคาดหวัง 

วิชาการ/ศาสตราจารย์ 5 
วิชาการ/รองศาสตราจารย์ 4 
วิชาการ/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 
วิชาการ/อาจารย์ 2 
ผู้บริหาร/อธิการบดี 5 
ผู้บริหาร/รองอธิการบดี  4 
ผู้บริหาร/คณบดี ผู้อํานวยสํานักงานอธิการบดี และผู้อํานวยการสํานัก 
สถาบันท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน 

4 

ผู้บริหาร/ผู้ช่วยอธิการบดี  รองคณบดี รองผู้อํานวยการสํานัก สถาบัน 3 
ผู้บริหาร/ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า 3 
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 5 
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ ระดับเชี่ยวชาญ 4 
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ ระดับชํานาญการพิเศษ 3 
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ ระดับชํานาญการ 3 
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ ระดับปฏิบัติการ 2 

3.2 แบบประเมินที่ใช ้
มหาวิทยาลัยได้พัฒนาเคร่ืองมือสําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของอาจารย์และบุคลากร โดยประกอบด้วย 
1. แฟ้มสะสมงาน ใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงาน     

ตามภารกิจ ความรับผิดชอบของอาจารย์และบุคลากรในระหว่างปีงบประมาณ      
โดยแยกออกเป็น แฟ้มสะสมงานสําหรับบุคลากรสายวิชาการ และแฟ้มสะสมงาน
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน  

2. แบบข้อตกลงและประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน        
ในมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย หรือแบบ ปม.1 โดยแยกออกเป็นแบบ 
ปม.1 อ. สําหรับบุคลากรสายวิชาการ และแบบ ปม.1 ส. สําหรับบุคลากร           
สายสนับสนุน  

3. แบบข้อตกลงและประเมินสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยและ
พนักงานมหาวิทยาลัย หรือแบบ ปม.2 ซึ่งเป็นแบบประเมินพฤติกรรมหรือสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน ที่ใช้ร่วมกันทั้งในส่วนของบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากร       
สายสนับสนุน  
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4. แบบประเมินสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยและพนักงาน

มหาวิทยาลัยแต่ละสมรรถนะ หรือแบบ ปม.3-1 ถึง แบบ ปม.3-5 ซึ่งเป็นเคร่ืองมือ  
การประเมินในลักษณะแบบตรวจสอบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคําอธิบายสมรรถนะ
ที่ใช้ร่วมกันทั้งในส่วนของบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน  

5. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยและ
พนักงานมหาวิทยาลัย หรือแบบ ปม.4 เป็นแบบฟอร์มสรุปและนําเสนอข้อมูลผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยภาพรวมในแต่ละรอบการประเมิน รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะในรูปแบบแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล ที่ใช้ร่วมกันทั้งในส่วนของ
บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน  

3.3 ผู้ประเมิน ปฏิทิน กระบวนการและขัน้ตอนการประเมิน 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย กําหนดผู้มี อํานาจหน้าที่ ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน           
ของบุคลากรไว้ดังน้ี 

• นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ประเมินอธิการบดี 
• อธิการบดีเป็นผู้ประเมินรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานักงาน

อธิการบดี ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการศูนย์ และหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่เทียบเท่าคณะ 

• ผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยงานเป็นผู้ประเมินอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ในสังกัดหน่วยงาน 

ในการน้ีผู้ประเมิน ควรแต่งต้ังกรรมการของหน่วยงาน และของมหาวิทยาลัยเพ่ือทําหน้าที่
พิจารณากลั่นกรองรายงานผลงานและพิจารณาให้คะแนนผลการปฏิบัติงานแทนผู้ประเมินได้ ทั้งน้ี
เพ่ือสร้างความเข้าใจในการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละระดับ จึงกําหนด
รายละเอียดเก่ียวกับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินโดยละเอียด ดังน้ี 
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ตารางที่ 3.3  รายช่ือผู้ประเมินและกลุ่มผู้รับการประเมินในสังกัด 

 

ผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน 
นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี 
อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก ผูอํ้านวยการศูนย์ 
คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสํานักงานคณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทุก

ระดับ  
ผู้อํานวยการสํานัก รองผู้อํานวยการสํานัก หัวหน้าสํานักงานสํานัก และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ประจําในสังกัด 
ผู้อํานวยการสํานักงาน ผู้อํานวยการกอง 
ผู้อํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี 

ผู้อํานวยการกอง ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานประจําในสังกัด 

ผู้อํานวยการศูนย์ รองผู้อํานวยการศูนย์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานประจําในศูนย์ 

ผู้อํานวยการหน่วยงานที่
จัดต้ังเป็นการภายใน 
ผู้อํานวยการกอง 

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด 

การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ดําเนินการปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ ดังน้ี 

• รอบท่ี 1 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 
มีนาคม ของปีถัดไป 

• รอบที่ 2 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 
กันยายน ของปีเดียวกัน 

โดยในการดําเนินการ มหาวิทยาลัยได้กําหนดปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงาน            
ที่มหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้ประเมินทุกหน่วยงานพึงจัดให้มีการดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 3.4 ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
กรอบเวลา การดําเนินการของมหาวิทยาลัย หน่วยงาน 

การประเมินรอบที่ 1 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม • มหาวิทยาลัยออกประกาศ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนวิธีการประเมิน 

ผลการปฏิบัติงานประจําปี 
1-15 ต.ค. ของปีที่ประเมิน • ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมินร่วมกันวางแผนปฏิบัติงาน    

ตามความรับผิดชอบ และกําหนดข้อตกลงผลงาน สมรรถนะที่ 
พึงประสงค์แล้วลงนามในข้อตกลงและแบบประเมิน (แบบ ปม. 1 
และ แบบ ปม. 2) 

1 ต.ค.-15 มี.ค. ของปีที่
ประเมิน 

• ผู้ประเมินปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน  ภายใต้ข้อตกลงและ 
การกํากับดูของผู้ประเมิน 

ภายในวันที่ 15 มี.ค. ของปีที่
ประเมิน 

• ผู้รับการประเมินจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานโดยใช้แฟ้ม
สะสมงาน และแบบ ปม. 1) 

16-25 มี.ค. ของปีที่ประเมิน • ผู้ประเมิน หรือคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบการรายงานผล
การดําเนินงาน และพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนด 

26-31 มี.ค. ของปีที่ประเมิน • ผู้ประเมินสรุปผลการประเมนิ จัดทําบัญชีรายช่ือเรียงตามลําดับ
พร้อมจัดกลุ่มผลการประเมนิ  

• ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมนิให้ผู้รับการประเมินทราบ        
เป็นรายบุคคล 

• ผู้ประเมินส่งรายงานผลการประเมิน บัญชีรายช่ือแยกรายกลุ่ม 
ให้มหาวิทยาลยัพิจารณา 

1-5 เม.ย.ของปีที่ประเมิน • คณะกรรมการกลั่นกรองระดับมหาวิทยาลัย พิจารณากลั่นกรอง
ผลการประเมนิ 

• คณะกรรมการกลั่นกรองสรุปผลการประเมนิ จัดทําบัญชีรายช่ือ
เรียงตามลําดับ พร้อมจัดกลุ่มผู้มีผลการประเมินระดับ 

ภายใน 10 เม.ย.ของรอบปีที่
ประเมิน 

• มหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้มีผลงานในกลุ่มดีมากและดีเด่น 
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ตารางที่ 3.4 (ต่อ) 
 

กรอบเวลา การดําเนินการของมหาวิทยาลัย หน่วยงาน 
การประเมินรอบที่ 2 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีเดียวกัน 
1 เม.ย.-15 ก.ย. ของปี       
ที่ประเมิน 

• ผู้ประเมินปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน  ภายใต้ข้อตกลงและ 
การกํากับดูของผู้ประเมิน 

ภายในวันที่ 15 ก.ย. ของปี   
ที่ประเมิน 

• ผู้รับการประเมินจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานโดยใช้แฟ้ม
สะสมงาน และแบบ ปม. 1) 

16-25 ก.ย. ของปีที่ประเมิน • ผู้ประเมิน หรือคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบทานรายงาน 
ผลการดําเนินงาน และพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนด 

26-30 ก.ย. ของปีที่ประเมิน • ผู้ประเมินสรุปผลการประเมนิ จัดทําบัญชีรายช่ือเรียงตามลําดับ
พร้อมจัดกลุ่มผลการประเมนิ  

• ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมนิให้ผู้รับการประเมินทราบ        
เป็นรายบุคคล 

• ผู้ประเมินส่งรายงานผลการประเมิน บัญชีรายช่ือแยกรายกลุ่ม 
ให้มหาวิทยาลยัพิจารณา 

1-5 ต.ค.ของปีที่ประเมิน • คณะกรรมการกลั่นกรองระดับมหาวิทยาลัย พิจารณากลั่นกรอง
ผลการประเมนิ 

• คณะกรรมการกลั่นกรองสรุปผลการประเมนิ จัดทําบัญชีรายช่ือ
เรียงตามลําดับ พร้อมจัดกลุ่มผู้มีผลการประเมินระดับ 

ภายใน 10 พ.ย.ของรอบปีที่
ประเมิน 

• มหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้มีผลงานในกลุ่มดีมากและดีเด่น 

 อน่ึง ในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้อธิการบดี ผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงาน       
ในฐานะผู้ประเมินร่วมกับผู้รับการประเมิน ดําเนินการตามข้ันตอน วิธีการดังต่อไปน้ี 

1. การจัดทําข้อตกลงและกรอบการประเมินผลการปฏิบั ติงาน  ในแต่ละรอบ           
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินกําหนดข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับงาน
ที่มอบหมายและกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดัชนีช้ีวัดผลงานเกณฑ์การให้คะแนน หรือ
หลักฐานบ่งช้ีความสําเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน ตามที่กําหนด     
ในตอนที่ 3.1  โดยใช้แบบ ปม. 1 เป็นแบบฟอร์มในการจัดทําข้อตกลง การมอบหมายงานความรับผิดชอบ
และกรอบการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน และใช้แบบ ปม. 2 ในการกําหนดข้อตกลงระดับสมรรถนะ
ที่พึงประสงค์ ของบุคลากรแต่และคน อน่ึง ในการกําหนดตัวช้ีวัดผลงานของสายสนับสนุน ผู้ประเมิน
และผู้รับการประเมินอาจพิจารณากําหนดตัวช้ีวัดโดยใช้วิธีการวิเคราะห์งานและหรือการถ่ายทอด
ตัวช้ีวัดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน ในกรณีที่ไม่อาจดําเนินการได้หรือไม่เพียงพออาจเลือกวิธี       
การกําหนดดัชนีช้ีวัดวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรือเพ่ิมเติม 
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2. การจัดทํารายงานผลงานและรายงานการประเมินตนเอง ในแต่ละรอบการประเมิน    
ให้ผู้รับการประเมินจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน และแบบ ปม.1    
ที่ระบุผลการปฏิบัติงานที่ทําได้จริง ส่งให้ผู้ประเมินพิจารณาให้คะแนนตามกําหนดเวลา 

3. การพิจารณาให้คะแนนและสรุปการประเมิน เมื่อผู้ประเมินได้รับรายงานผลงาน
จากผู้ถูกประเมินแล้ว ให้พิจารณาตรวจสอบผลงานจากแฟ้มสะสมงาน และพิจารณาให้คะแนนผล  
การปฏิบัติงานตามเกณฑ์การให้คะแนนในข้อ 2.4 และให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้รับการประเมิน    
เพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาตนเองเพ่ือนําไปสู่สร้างผลสัมฤทธ์ิของงานในคร้ังต่อๆ ไป อน่ึง ในการ
พิจารณาตัดสินให้คะแนนแก่ผู้รับการประเมิน หน่วยงานอาจมอบหมายหรือแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้น
เพ่ือช่วยตรวจสอบและพิจารณาให้คะแนนผลการประเมินได้ 

4. การแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบผล หลังจากที่ได้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานในแต่ละคร้ัง ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล 
โดยจัดให้ผู้รับการประเมิน ลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน ในกรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอม 
ลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน ให้ผู้ประเมินดําเนินการหาพยานบุคคลลงลายมือช่ือไว้        
เป็นหลักฐานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินแล้ว 

5. การส่งรายงานสรุปผลการประเมินต่อมหาวิทยาลัย ให้หน่วยงานหรือผู้ประเมิน  
จัดรายงานสรุปโดยจัดทําบัญชีรายช่ือเรียงลําดับและจัดกลุ่มรายช่ือตามผลการประเมิน พร้อมทั้ง
ส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยในหน่วยงานของตน          
ต่ออธิการบดี  

6. การสอบทานกลั่นกรองผลประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้อธิการบดีแต่งต้ัง
คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือให้มีกลไกล
สนับสนุนความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและทําหน้าที่
พิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงาน   
และเสนอความเห็นเก่ียวกับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยทุกประเภท 
ทั้งน้ี องค์ประกอบของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องมีจํานวนไม่เกินเจ็ดคน ประกอบด้วย       
รองอธิการบดี คณบดี หรือผู้บริหารที่เก่ียวข้อง โดยให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่     
เป็นฝ่ายเลขานุการ 

7. การประกาศรายชื่อกลุ่มผู้ มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก         
ให้มหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในกลุ่มดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผย เพ่ือให้
บุคลากรทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงาน    
ในรอบการประเมินต่อไปให้ดีย่ิงขึ้น 

8. การให้คําปรึกษาหารือแก่ผู้รับการประเมิน ในระหว่างการปฏิบัติงานหรือการแจ้ง
ผลการประเมินอย่างเป็นทางการเป็นรายบุคคลแก่ผู้รับการประเมิน ควรมีการให้ข้อเสนอแนะ       
เชิงพัฒนาให้แก่ผู้รับการประเมิน เน่ืองจากให้ให้คําแนะนําปรึกษาถือเป็นกลไกหน่ึงที่ช่วยให้
ผู้บังคับบัญชาในฐานะผู้ประเมินและผู้ใต้บังคับบัญชาในฐานะผู้รับการประเมินได้มีโอกาสได้หารือ
ร่วมกันเพ่ือพัฒนางาน/ปรับปรุงพฤติกรรม  รวมท้ังยังเป็นช่วงเวลาของการติชม  และกระตุ้นให้ผู้รับ
การประเมินพัฒนาตนเอง   
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3.4 เกณฑ์การให้คะแนนจากผลการประเมิน 

เพ่ือสร้างความโปร่งใส ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทางการบริหารผล    
การปฏิบัติงาน รวมท้ังทําให้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถนําคะแนนมาเปรียบเทียบกัน
ระหว่างข้าราชการ บุคลากรในแต่ละหน่วยงานและกลุ่มตําแหน่ง มหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดเกณฑ์ 
การให้คะแนนผลการปฏิบัติงาน และการประเมินสมรรถนะของข้าราชการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ดังน้ี 

1) เกณฑ์การให้คะแนนผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร       
สายวิชาการ 

การพิจารณาคะแนนผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรสายวิชาการในส่วน
ของผลงานเชิงปริมาณ ตามตัวช้ีวัดที่ 1, 3, 4 จะพิจารณาจากจํานวนภาระงานที่อาจารย์แต่ละท่าน 
ได้ปฏิบัติงาน โดยพิจารณานําผลงานในแฟ้มสะสมงานที่อาจารย์แต่ละท่านได้บันทึกและส่งรายงาน 
ต่อผู้ประเมิน พร้อมกับรายงานการประเมินตนเอง มาพิจารณาร่วมกันโดยคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือให้ค่าจํานวนภาระงานตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงาน โดยเทียบเคียง
จากเกณฑ์การให้จํานวนภาระงานท่ีกําหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยมาตรฐานของภาระงาน
ของอาจารย์  

เมื่อผู้ประเมินมีผลสรุปจํานวนภาระงานแต่ละด้านที่อาจารย์ได้มีผลการปฏิบัติงานในแต่ละ
รอบเวลา ให้คณะกรรมการหรือผู้ประเมินนํามาพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดในตารางที่ 3.1 
สําหรับเกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดที่ 2 (ระดับคุณภาพการจัดระบบการเรียน
การสอน) ให้พิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ในตาราง 

หมายเหตุ  1. ในกรณีบุคลากรสายวิชาการที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท่ีไม่มีช่ัวโมงสอนหรือมีน้อยกว่า
ภาระงานการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงาน ให้สามารถนําจํานวนภาระงาน
ทางด้านการบริหารมากระจายเพ่ือทดแทนภาระงานในด้านการจัดการเรียนการสอน
และการสร้างผลงานทางวิชาการ ได้  

2. สําหรับผู้บริหารที่ไม่มีจํานวนภาระงานด้านการสอนจริง ให้ยกเว้นไม่ต้องมีการ
ประเมินผลงานตัวช้ีวัดที่ 2  
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ตารางที่ 3.5 เกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรสายวิชาการ 

 

ตัวชี้วัด ค่า 
น้ําหนัก 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

ภาระงานตามภารกิจของอาจารย์  

1. จํานวนภาระงานด้านการ
จัดระบบการเรียนการสอน 

35 <18 18-23 24-29 30-35 >35 

2. ระดับคุณภาพการจัดระบบ
การเรียนการสอน 

15 ทําได้ 1 
ประเด็น 

ทําได้ 2 
ประเด็น 

ทําได้ 3 
ประเด็น 

ทําได้ 4 
ประเด็น 

ทําได้ 5 
ประเด็น 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพการจัดระบบการเรียนการสอน 
• มีประมวลรายวิชา (Course Syllabus)อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์ 
• มีแผนการสอน (Lesson Plan)ท่ีมีระดับคุณภาพตามเกณฑ์ 
• มีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีระดับคุณภาพตามเกณฑ์ 
• มีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอยู่ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ 
• คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเกณฑ์ 
• มีการวางแผนประเมินผลการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ 

• มีรายงานการประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนมีคุณภาพตามเกณฑ์ 
3. จํานวนภาระงานด้านการ

สร้างผลงานทางวิชาการ 20 <8 8-9 10-11 12-13 >13 

ภาระงานอื่นตามกรอบภาระงาน (เลือก 2-3) 

4. จํานวนภาระงานอ่ืนตาม
กรอบภาระงาน  

30 <9 9-11 12-14 15-17 >=17 

4.1 จํานวนภาระงานการ
บริการวิชาการ 

(10) <3 3 4 5 >5 

4.2 จํานวนภาระงานด้าน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

(10) <3 3 4 5 >5 

4.3 จํานวนภาระงานด้าน
การพัฒนานักศึกษา 

(10) <3 3 4 5 >5 

4.4 จํานวนภาระงานอ่ืน
ตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 

(10) <3 3 4 5 >5 
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2) เกณฑ์การให้คะแนนผลงานของข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุน 

กรณีผลงานเชิงปริมาณ จะนําผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานรายบุคคล        
จากแฟ้มสะสมงานมาพิจารณาให้คะแนนผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุน 
โดยในส่วนของกลุ่มตัวช้ีวัดผลงานเชิงปริมาณ จะพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนด ตกลงกัน    
ไว้ล่วงหน้า ซึ่งโดยปกติแนวทางการพิจารณากําหนดเกณฑ์ จะมีรูปแบบมาตรฐาน ดังต่อไปน้ี 

 

 
 

แผนภาพท่ี 3.2  เกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนนผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

 

กรณีผลงานเชิงคุณภาพ ให้พิจารณาให้คะแนนคุณภาพของการปฏิบัติงานตามเกณฑ์
การให้คะแนนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในตารางต่อไปน้ี 

กรอบการใหค้ะแนนจากค่าเป้าหมาย

ระดับ 1 :   ค่าเป้าหมายระดับต่ําสุดท่ียอมรับได้ ผู้ท่ีมีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในระดับน้ีจะได้ หน่ึง คะแนน
ระดับ 2 :   ค่าเป้าหมายระดับต่ํากว่ามาตรฐาน ผู้ท่ีมีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในระดับน้ีจะได้ สอง คะแนน
ระดับ 3 :   ค่าเป้าหมายระดับมาตรฐาน ผู้ท่ีมีผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานในระดับน้ีจะได้ สาม คะแนน 
ระดับ 4 :   ค่าเป้าหมายระดับยากปานกลาง ผู้ท่ีมีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในระดับน้ีจะได้ สี ่คะแนน
ระดับ 5 :   ค่าเป้าหมายระดับยากมาก ผู้ท่ีมีผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานในระดับน้ีจะได้ ห้า คะแนน 

1 2 3 4 5

ค่าเป้าหมายต่ําสุดที่รบัได้

ค่าเป้าหมายในระดับต่ํา
กว่ามาตรฐาน

ค่าเป้าหมายที่เปน็ค่า
มาตรฐานโดยท่ัวไป

ค่าเป้าหมายที่มีความยาก
ปานกลาง

ค่าเป้าหมายในระดับท้าทาย มี
ความยากคอ่นข้างมาก โอกาส

สําเร็จ <50%
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ตารางที่ 3.6 เกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพการปฏิบัติงานสายสนับสนุน 

 

ตัวชี้วัด/ประเด็นการประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน

นํ้าหนัก 
1 

ขั้นต้อง
ปรับปรุง 

2 
ขั้นพอใช้ 

3 
ขั้นดี 

4 
ขั้นดีมาก 

5 
ดีเยี่ยม 

2. ผลการปฏิบัติงานเชิง
คุณภาพ 40   

 
  

2.1 ความถูกต้อง : ความถูกต้อง 
ประณีต และความเรียบร้อย
ของงาน 

(10) คะแนน 1 เมื่อผลงานต้องได้รับการแก้ไขมากกว่าร้อยละ 50 มักทําผิดซ้ํา ๆ และ
เกิดขึ้นเป็นประจํา 

คะแนน 2 ผลงานถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ละเอียด รอบคอบ และเรียบร้อยพอใช้      
มีข้อผิดพลาด น้อยกว่าร้อยละ 25 

คะแนน 3 ผลงานมีความถูกต้อง ละเอียด รอบคอบ และเรียบร้อย มีข้อผิดพลาด 
(ที่ไม่ก่อผลเสียหาย) น้อยกว่าร้อยละ 10 

คะแนน 4 ผลงานมีความถูกต้อง ละเอียด รอบคอบ และเรียบร้อย มีข้อผิดพลาด 
(ที่ไม่ก่อผลเสียหาย) น้อยกว่าร้อยละ 5 

คะแนน 5 ผลงานมีความถูกต้อง ละเอียด รอบคอบ และเรียบร้อย ไม่มีข้อผิดพลาด
(ที่ไม่ก่อผลเสียหาย) 

2.2 การตรงต่อเวลา : เวลาที่ใช้
ปฏิบัติงานเทียบกับเวลาที่
กําหนดไว้ 

(10) คะแนน 1 ผลงานตามภาระงานหลักเสร็จทันตามเวลาที่กําหนดไว้น้อยกว่าร้อยละ 
70 โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรืองานที่เสร็จไม่ทันกําหนดส่งผลกระทบ
เสียหายร้ายแรง 

คะแนน 2 ผลงานตามภาระงานหลักเสร็จทันตามเวลาที่กําหนดไว้เป็นส่วนใหญ่หรือ
มากกว่าร้อยละ 70 ผลงานที่เสร็จไม่ทันกําหนด ไม่ส่งผลเสียหายร้ายแรง 

คะแนน 3 ผลงานเสร็จทันตามเวลาที่กําหนดไว้เป็นประจําหรือมากกว่าร้อยละ 80 
คะแนน 4 ผลงานเสร็จก่อนหรือทันตามเวลาที่กําหนดไว้มากกว่าร้อยละ 90 
คะแนน 5 ผลงานเสร็จก่อนหรือทันตามเวลาที่กําหนดไว้ทุกคร้ัง 

2.3 การใช้ทรัพยากร : การใช้
ทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์อย่าง
ประหยัด 

(10) คะแนน 1 ผลิตผลงานโดยใช้ทรัพยากรโดยไม่จํากัด ไม่ระมัดระวังไม่คุ้มค่า 
คะแนน 2 ผลิตผลงานโดยใช้ทรัพยากรได้ตามแผนท่ีกําหนด 
คะแนน 3 ผลิตผลงานโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัดเป็นบางคร้ัง 
คะแนน 4 ผลิตผลงานโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดตามแผนงานเป็นประจํา 
คะแนน 5 ผลิตผลงานดีโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเป็นประจําเป็นแบบอย่างได้

2.4 ผลงานที่ตรงตามเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

(10) คะแนน 1 ผลงานที่ได้ส่วนใหญ่ไม่ตรงกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ ของหน่วยงาน
ตามที่วางไว้ในรอบประเมินน้ี 

คะแนน 2 ผลงานที่ได้บางส่วนตรงกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
ตามที่วางไว้ในรอบประเมินน้ี 

คะแนน 3 ผลงานที่ได้ทั้งหมดตรงกับ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
ตามที่วางไว้ในรอบประเมินน้ี 

คะแนน 5 ผลงานทั้งหมดได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี และตรงกับเป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานตามที่วางไว้ในรอบประเมินน้ี 

คะแนน 6 ผลงานทั้งหมดได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี และสูงกว่าเป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานตามที่วางไว้ในรอบประเมินน้ี 
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3) เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินสมรรถนะ 

ในการพิจารณาให้คะแนนให้ผู้ประเมินใช้แบบแบบประเมินพฤติกรรมรายสมรรถนะ 
(แบบ ปม. 3 – 1 ถึง แบบ ปม.3 - 5)  เป็นกรอบพิจาณาให้คะแนน โดยพิจารณาเฉพาะช่วง
พฤติกรรมที่อยู่ในระดับที่คาดหวังของบุคลากรแต่ละตําแหน่ง ระดับตามที่ได้กําหนดไว้ในแบบ ปม. 2 
และพิจารณาให้คะแนนจากรายพฤติกรรมย่อย โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบ Rating Scale 
ดังต่อไปน้ี  
 

ตารางที่ 3.7 เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินสมรรถนะ 

 
คะแนนท่ีให้ เกณฑ์การพิจารณา 

1 
เม่ือผู้ได้รับการประเมินจําเป็นต้องได้รับพัฒนาอย่างย่ิง  เนื่องจากไม่สามารถสังเกต            
การแสดงพฤติกรรมตามที่กําหนดได้อย่างเด่นชัด 

2 
เม่ือผู้ได้รับการประเมินต้องได้รับการพัฒนา  เนื่องจาก ผู้ถูกประเมินแสดงออก                 
ทําได้น้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของท่ีกําหนด มีพฤติกรรมในบางรายการที่ต้องได้รับการพัฒนา             
อย่างเด่นชัด 

3 
เม่ือผู้ได้รับการประเมินมีพฤติกรรมอยู่ในระดับใช้งานได้  เนื่องจากผู้ถูกประเมินแสดงออก   
ทําได้มากกว่าคร่ึงหนึ่งของท่ีกําหนด ยังมีจุดอ่อนในบางเรื่อง แต่ไม่เป็นข้อด้อยท่ีกระทบ          
ต่อสมรรถนะการปฏิบัติราชการ 

4 
เม่ือผู้ได้รับการประเมินมีพฤติกรรมอยู่ในระดับท่ีใช้งานได้ดี  เนื่องจากผู้ถูกประเมิน แสดงออก 
ทําได้ตามสมรรถนะท่ีกําหนดได้โดยมาก เป็นไปอย่างคงเส้น คงวา และทําได้ดีกว่าผลปฏิบัติ
ราชการในระดับกลางๆ ไม่มีจุดอ่อนท่ีเป็นประเด็นสําคัญ 

5 
เม่ือผู้ได้รับการประเมินมีพฤติกรรมอยู่ในระดับท่ีดีเย่ียม เนื่องจากผู้ถูกประเมินแสดงออก     
ทําได้ครบท้ังหมดตามสมรรถนะท่ีกําหนด และสิ่งท่ีแสดงออก ถือเป็นจุดแข็งของผูถู้กประเมิน 
สามารถใช้อ้างอิงเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้อ่ืน 

 

3.5 การสรุปผลการประเมิน 

เมื่อผู้ประเมินได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 
ประกอบกับเกณฑ์มาตรฐานภาระงาน การสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน และให้คะแนนผลการปฏิบัติงาน 
ในแบบ ปม. 1 และแบบ ปม. 2 เรียบร้อยแล้ว จะต้องนําผลการประเมินมาสรุปรวมในแบบ ปม. 4 
เพ่ือสรุปผลการประเมินว่าผู้รับการประเมินมีผลการปฏิบัติงานในกลุ่มใด โดยจะต้องมีการแจ้งผล   
การประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบผลการประเมิน โดยใช้แบบ ปม. 4 เป็นเอกสารสําคัญในการแจ้ง 
รวมทั้งพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการปฏิบัติงานด้วยวาจาเพ่ิมเติม ทั้งน้ี ผู้ประเมินจะต้องจัด 
ให้ผู้รับการประเมินลงนามในแบบ ปม. 4 ไว้เป็นหลักฐานด้วย 
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อน่ึง ในการประมวลผลคะแนนผลการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินสามารถที่จะใช้กระดาษทําการ
อิเลคทรอนิคส์ ที่มหาวิทยาลัยจัดทําขึ้น สําหรับช่วยในการคํานวณค่าคะแนนผลการปฏิบัติงาน โดยใส่
ข้อมูลที่เก่ียวข้องลงในช่องที่กําหนด โปรแกรมจะคํานวณค่าคะแนนโดยรวมให้โดยอัตโนมัติ โดยมี
รูปแบบของกระดาษทําการที่เตรียมไว้ ดังน้ี 
 

กระดาษทําการคํานวณค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงาน 

 

ใส่ข้อมูลที่ได้จาการประเมนิลงในช่อง 

กระดาษทําการคํานวณค่าคะแนนสมรรถนะ 

 

กระดาษทําการคํานวณคะแนนสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
 

องค์ประกอบการประเมิน คะแนน (ก) น้ําหนัก (ข) รวมคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 1 : ผลสัมฤทธ์ิของงาน 90.00 80.00 7,200 
องค์ประกอบท่ี 2 : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 90.00 20.00 1,800 
องค์ประกอบอ่ืน (ถ้ามี)    

รวม 100% 90 

 

(1) กิจกรรม (7)ค่าคะแนนถว่ง

/โครการ/งาน (2) ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน 1 2 3 4 5 นํ้าหนัก

จํานวนภาระงานดา้นการจัดระบบการเรียนการสอน 35 <16-18 18-23 24-29 30-35 >35 3 2 4 1 .4 0      
ระดับคุณภาพการจัดระบบการเรียนการสอน 15 1 ประเด็น 2 ประเด็น 3 ประเด็น 4 ประเด็น 5 ประเด็น 4 4 0 .6 0      

งานการสร้าง

ผลงานทางวิชาการ
จํานวนภาระงานด้านการสร้างผลงานทาง

วิชาการ
20 <8 8-9 10-11 12-13 >13 1 5 5 1 .0 0      

งานอ่ืนๆท่ีเป็นภาระ

งานของอาจารย์

จํานวนภาระงานอ่ืนตามกรอบภาระงาน    

(….) ด้านการบริการวิชาการ

(….) ด้านทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

(….) ด้านการพฒันานักศึกษา

(….) ด้านอ่ืนตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

30 <9 9-11 12-14 15-17 >17 1 8 5 1 .5 0      

100 4 .5 0        

(4) เกณฑ์การใหค้ะแนน (5) ผลการ
ปฏิบัติงาน

งานการจัดระบบ

การเรียนการสอน

(3)
นํ้าหนัก

(6)
คะแนนท่ีได้

คะแนน นํ้าหนัก คะแนนรวม (ค)
(ก) (ข) (ค = ก x ข)

1.การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 2     4 .5 0 20%        0 .9 0
2.บริการท่ีดี 2     4 .4 0 20%        0 .8 8
3.การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชพี 2     4 .8 0 20%        0 .9 6
4.การยึดม่ันในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม 2     4 .5 0 20%        0 .9 0
5.การทํางานเป็นทีม 2     4 .3 0 20%        0 .8 6

100%        4 .5 0
   9 0 .0 0

ช่ือสมรรถนะ
ระดับท่ี
คาดหวัง

รวม
คะแนนการประเมินท่ีมีฐานคะแนนเต็ม
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ข 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ค 
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ภาคผนวก ง 
รายการคู่มือการบริหารผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน ก.พ. 

แหล่งสบืคน้ 
http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?categoryID=CAT0002027 
http://palad.mof.go.th/ind53/i_index.html 
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ภาคผนวก จ 
ตัวอย่างตัวชี้วัดสําหรบัผูป้ฏิบัติงานการเจ้าหนา้ที่ 1 

1. จํานวนกิจกรรมด้านสวัสดิการและกิจกรรมทางรัฐพิธีที่ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิต      
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการเสร็จตามเป้าหมาย 

2. จํานวนคร้ังของการได้รับการร้องเรียนจาก การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจําแบบเป็นลายลักษณ์
อักษร 

3. จํานวนครั้งของความผิดพลาดในการแจ้งสมรส หย่า เปลี่ยนช่ือ - สกุล คํานําหน้านาม          
ของข้าราชการและลูกจ้างประจํา เพ่ือส่งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

4. จํานวนคร้ังต่อเดือนในการปรับปรุงข้อมูล/เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของการเจ้าหน้าที่ 
5. ร้อยละของเอกสารสําหรับข้าราชการบรรจุใหม่ที่จัดทําได้ถูกต้องทันตามกําหนดเวลา 
6. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ที่ดําเนินการได้         

ตามแผนงาน 
7. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 
8. ร้อยละของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ที่สนับสนุน

การปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
9. ร้อยละของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านสวัสดิการและกิจกรรมทางรัฐพิธี      

ที่ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตตามเป้าหมายที่กําหนด 
10. ร้อยละของข้าราชการและลูกจ้างประจําที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

ทันตามกําหนดเวลา 
11. ร้อยละของข้าราชการในสายงานเริ่มต้นจากระดับปฏิบัติงานที่ได้รับการเลื่อนระดับ สําหรับ

ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไว้ 
12. ร้อยละของข้าราชการท่ีได้รับการพัฒนาด้าน IT และภาษาอังกฤษ 
13. ร้อยละของข้าราชการท่ีได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมและจิตสํานึกที่ดี 
14. ร้อยละของข้าราชการท่ีได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะเฉพาะทางตามเป้าหมายที่กําหนด 
15. ร้อยละของข้าราชการท่ีได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะหลักตามเป้าหมายที่กําหนด 
16. ร้อยละของข้าราชการท่ีได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
17. ร้อยละของความครบถ้วนตามข้ันตอนการดําเนินการที่กําหนดไว้ในการแต่งต้ังข้าราชการ 
18. ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลกําลังคน 
19. ร้อยละของคําสั่งรักษาราชการแทนและรักษาการในตําแหน่งที่จัดทําได้ถูกต้องทันตาม

กําหนดเวลา 
20. ร้อยละของจํานวนการประชุมที่การจัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ ประกอบการฝึกอบรม/

สัมมนา ได้ครบถ้วน 
21. ร้อยละของจํานวนข้อมูลบุคคลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจําของกรมบัญชีกลาง

เพ่ือใช้ในการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างรายเดือนที่ปรับปรุงได้ถูกต้องและทันสมัย 
22. ร้อยละของจํานวนฐานข้อมูลสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลท่ีปรับปรุงได้ถูกต้องและทันสมัย 
23. ร้อยละของจํานวนหนังสือที่รับ-ส่ง ได้ถูกต้องภายในเวลาที่กําหนด 

                                                 
1 ท่ี ตัวอย่างของตัวชี้วัดผลงานจากส่วนราชการต้นแบบของสํานักงาน ก.พ. 
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ตัวอย่างตัวชี้วัดสําหรบัผูป้ฏิบัติงานคลัง 

1. คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านการเงิน  
2. คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการให้คําปรึกษาแนะนาด้านการเงิน  
3. คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการฝาก-ถอนเงินสหกรณ์ออมทรัพย์  
4. จํานวนข้อมูล เพ่ือเบิก-จ่ายเงินเดือนของข้าราชการบํานาญที่จัดส่งให้กับกรมบัญชีกลางได้ตาม

กําหนด(วันที่ 5 ของเดือน)  
5. จํานวนคร้ังของความผิดพลาดที่รายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน ไม่ตรงกับจํานวนเงินสดในมือ  
6. จํานวนหนังสือราชการที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําเสนอฝ่ายบริหาร แล้วยังมี

ข้อผิดพลาด  
7. ร้อยละของเร่ืองที่จัดทําหนังสือขอหารือ/ขออนุมัติ(ตกลง)ไปยังกระทรวงการคลัง ภายใน 5 วันทําการ 

(เมื่อได้รับข้อมูล/เอกสารที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์)  
8. ร้อยละของเร่ืองที่ดําเนินการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม/โครงการของสํานัก/กอง 

เสร็จในเวลาที่กําหนด  
9. ร้อยละของเร่ืองที่ดําเนินการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพ่ือสนับสนุนให้ฝ่ายต่าง ๆ ได้ภายใน

กําหนดเวลา  
10. ร้อยละของเอกสารต้ังเบิกที่ดําเนินการอนุมัติผ่านระบบ GFMIS ไปยังกรมบัญชีกลาง ภายใน 3 วัน

ทําการ  
11. ร้อยละของความถูกต้องของการบันทึกรายการจ่ายในระบบ GFMIS  
12. ร้อยละของจํานวนเร่ืองการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินประจํางวดที่ดําเนินการได้แล้วเสร็จ

ภายใน 5 วัน (เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์)  
13. ร้อยละของจํานวนเร่ืองการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม/โครงการของสํานัก/กอง 

และขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินประจํางวด ที่ดําเนินการได้เสร็จภายใน 1 วัน (นับจากวันที่
ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์)  

14. ร้อยละของจํานวนเรื่องของสําเนาหนังสือ ใบสําคัญ และบัญชี ที่จัดเก็บเข้าแฟ้มได้ผิดพลาด  
15. ร้อยละของจํานวนเอกสารการตั้งเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ดําเนินการอนุมัติ

ผ่านระบบ GFMIS ภายใน 3 วันทาการ  
16. ร้อยละของจํานวนใบสําคัญจ่ายที่จัดทําผิดพลาด  
17. ร้อยละของจํานวนความผิดพลาดในการต้ังเบิก (จากการตรวจสอบของฝ่ายบัญชี)  
18. ร้อยละของจํานวนงานลงทะเบียนหนังสือรับเข้า ทั้งภายในและภายนอก ด้วยระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดส่งได้ถูกต้องภายในเวลาที่กําหนด  
19. ร้อยละของจํานวนบันทึกรายการรับ-จ่ายเงินสด/ธนาคาร ที่ดําเนินการได้ภายในเวลาที่กําหนด  
20. ร้อยละของบันทึกโต้ตอบ กับ สานัก / กอง / ศูนย์ ที่ดําเนินการได้ภายในเวลาที่กําหนด  
21. ร้อยละของรายการข้อมูลผู้ขายที่บันทึกลงในระบบได้ถูกต้องภายในเวลาที่กําหนด  
22. ร้อยละของหนังสือราชการท่ีจัดเก็บได้ถูกต้องและทันเวลา  
23. ร้อยละของหนังสือราชการท่ีจัดพิมพ์ได้ถูกต้องและทันเวลา  
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ตัวอย่างตัวชี้วัดสําหรบัผูป้ฏิบัติงานสารบรรณ 
1. คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้มาติดต่อสอบถามข้อมูล  
2. จํานวนคร้ังเฉล่ียต่อหน่วยงาน ในการดูแลปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ของส่วนราชการให้เป็นปัจจุบัน  
3. จํานวนครั้งที่ดําเนินการส่งใบแจ้งหน้ีชําระค่าไปรษณีย์ได้ล่าช้ากว่า 10 วัน นับจากวันที่ได้รับ    

ใบแจ้งหน้ี  
4. จํานวนจดหมายทางไปรษณีย์ที่ส่งคืนไม่ถึงมือผู้รับอันเน่ืองมาจากได้รับข้อมูลผิดพลาด          

จากเจ้าหน้าที่  
5. จํานวนรายงานการจัดซื้อวัสดุ ที่จัดส่งหน่วยงานที่งานที่เก่ียวข้องได้ภายในเวลาที่กําหนด  
6. จํานวนวันเฉลี่ยในการให้บริการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สานักงานให้เจ้าหน้าที่ได้  
7. จํานวนวันเฉลี่ยที่ดําเนินการล่าช้าในการสํารวจพัสดุ-ครุภัณฑ์ประจําปี นับจากวันกําหนดเสร็จ  
8. จํานวนวันเฉลี่ยที่ดําเนินการล่าช้าในการจัดทํารายงานแผนการดําเนินการ  
9. จํานวนหน่วยงานท่ีได้รับการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าเก่ียวกับงานจัดเก็บเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์  
10. ร้อยละของเรื่องที่ดําเนินการล่าช้าในการจัดทํารายงานรับ e-mail  
11. ร้อยละของความถูกต้องครบถ้วนตามข้ันตอนการทําลายหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณฯ  
12. ร้อยละของจํานวนเรื่องในการส่งหนังสือ/พัสดุภัณฑ์ จัดส่งไปรษณีย์ ที่จัดส่งได้ภายใน 1 วัน  
13. ร้อยละของจํานวนการรับและส่งหนังสือ "ลับ" ให้สานัก/กอง ที่รับส่งได้ถูกต้องภายในเวลา       

ที่กําหนด  
14. ระดับความสําเร็จใจการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่สํานัก/กองที่รับผิดชอบในการ

จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
15. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนการควบคุมภายในและการรายงานผลทุก 6 เดือน           

ตามระยะเวลา  
16. ระดับความสําเร็จในการทําลายหนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณฯ  
17. ระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดเก็บและค้นหาเอกสารต้นฉบับจริง  
18. จํานวนคร้ังที่รับหนังสือจากภายนอกและเสนอให้ผู้บริหารล่าช้ากว่า 1 วันทําการนับจากวันที่รับ  
19. จํานวนคร้ังที่ไม่สามารถส่งออกหนังสือภายนอกกรมได้ภายใน 2 วันทําการ หลังจากบันทึก     

การออกเลขส่งออกในระบบสารบรรณ  
20. จํานวนคร้ังที่ได้มีการจัดฝึกอบรมเรื่องระเบียบงานสารบรรณ  
21. ร้อยละของจํานวนเอกสารทุกประเภทท่ีได้รับจากส่วนงานภายในเพ่ือเสนอผู้บริหารลงนามมีความ

ผิดพลาด  
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ตัวอย่างตัวชี้วัดสําหรบัผูป้ฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. จํานวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรด้าน IT  
2. จํานวนคร้ังเฉล่ียต่อเดือนในการนําเข้า/ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของสํานักงานบนระบบ 

Internet/Intranet ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพ่ือให้ประชาชนสามารถสืบค้นหรือขอข้อมูล     
ผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้  

3. จํานวนคร้ังที่ไม่สามารถทํารายงานสรุปวันลาเสร็จหลังจากสิ้นเดือน 1 สัปดาห์  
4. จํานวนวันที่ใช้การพัฒนาโปรแกรมบริหารทรัพย์สิน (e-Assets) นับจากวันที่ได้รับมอบหมายงาน  
5. จํานวนหน่วยงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนระบบสารสนเทศ  
6. จํานวนหน่วยงานที่สามารถนําข้อมูล KPI เข้าระบบ DPIS 4.0  
7. จํานวนหลักสูตรด้าน ICT ที่ดําเนินการจัดให้กับข้าราชการได้ตามแผน  
8. จํานวนหลักสูตรอบรมหลักสูตรด้าน IT ที่ดําเนินการจัดให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
9. ร้อยละของจํานวนเร่ืองที่ดําเนินให้คําปรึกษากับหน่วยงานต่างๆ เก่ียวกับระบบสารสนเทศได้

ภายในเวลาที่กําหนด  
10. ร้อยละของจํานวนคร้ังที่จัดวิทยากรในการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศได้ตามร้องขอ  
11. ระดับความสําเร็จในการจัดทําเอกสารระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและ

สารสนเทศ  
12. ระดับความสําเร็จในการจัดทําระบบฐานข้อมูลเพ่ือการวางแผนกาลังคนภาครัฐ  
13. ระดับความสําเร็จในการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  
14. ระดับความสําเร็จในการจัดทําระบบสารสนเทศข้อมูลวิทยากรและผู้เข้าอบรม  
15. ระดับความสําเร็จในการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และระบบ

ไฟฟ้า ตามแผนที่กําหนด  
16. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
17. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในสํานักงาน (Intranet)  
18. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบโปรแกรมทดสอบการบริหารค่าตอบแทน  
19. ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์นับจากเวลาที่ได้รับจากทางหน่วยงาน

ต่างๆ  
20. รายงานผลการทบทวนฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า     

ที่จัดทําไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  
21. ระยะเวลาที่ใช้ในจัดทําคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศใหม่ได้แล้วเสร็จ  
22. วันที่จัดทําระเบียบการรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศได้สําเร็จ  
23. ร้อยละของจํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดโดย     

ส่วนบริหารทั่วไป  
24. ร้อยละของจํานวนคร้ังที่สามารถนําข้อมูลภาพน่ิงและภาพวิดีโอเผยแพร่ทางเว็บไซต์ภายใน 7 วัน  
25. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเว็บไซต์ 
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ตัวอย่างตัวชี้วัดสําหรบัผูป้ฏิบัติงานด้านนติิการ 
1. ร้อยละของจํานวนงานคดีแพ่ง/ปกครอง/ล้มละลาย ที่ดําเนินการเสร็จได้ถูกต้อง เป็นไปตาม

ขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กําหนด  
2. ร้อยละของจํานวนงานตรวจร่าง/ยกร่าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน หลักเกณฑ์วิธีการ  

ที่ดําเนินการเสร็จได้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กําหนด  
3. ร้อยละของจํานวนงานตรวจร่างหนังสือ/สัญญา ที่ดําเนินการเสร็จได้ถูกต้อง เป็นไปตามข้ันตอน

ภายในระยะเวลาที่กําหนด  
4. ร้อยละของจํานวนหนังสือตอบข้อหารือที่ดําเนินการเสร็จได้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด  
5. ร้อยละของจํานวนหนังสือตอบข้อหารือที่ดําเนินการตอบกลับได้ภายในเวลา 5 วัน  
6. ร้อยละของผลการสืบสวน สอบสวนซึ่งดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามกฎหมาย และ

ระเบียบของราชการและผู้บังคับบัญชาเห็นด้วย  
 

ตัวอย่างตัวชี้วัดสําหรบัผูป้ฏิบัติงานสื่อสารองค์กร 
1. ระดับความสําเร็จในการจัดทํารายงานประจําปี  
2. จํานวนข่าว บทความ ของกลุ่มสื่อสารองค์กร ที่ได้รับการเผยแพร่ ทาง Intranet เฉลี่ยต่อเดือน  
3. จํานวนข่าวของสํานัก / กอง/ศูนย์ ที่ได้รับการเผยแพร่ ทางข่าวรายวัน เฉลี่ยต่อเดือน  
4. จํานวนวันทําการเฉลี่ยที่สามารถให้ดูทะเบียนควบคุมการใช้พัสดุครุภัณฑ์ได้นับจากวันที่ร้องขอ  
5. จํานวนหนังสื่อเผยแพร่ของสํานักงาน ที่สามารถดําเนินการได้สําเร็จก่อนวันที่ 15 ของทุกเดือน  
6. ร้อยละของจํานวนข่าวที่จัดเก็บเข้าระบบเทียบกับข่าวที่เผยแพร่สื่อมวลชน ได้ภายในเวลา        

ที่กําหนด  
7. ร้อยละของจํานวนคําถามที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักงานที่ได้รับการตอบกลับภายใน 2 วัน  
8. ระดับความสําเร็จในการเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการ กิจกรรม ของกลุ่มสื่อสาร

องค์กร ทาง Intranet เพ่ือสร้างความร่วมมือร่วมใจ  
9. ระดับความสําเร็จในการจัดทําเอกสารเผยแพร่  
10. ระดับความสําเร็จในการจัดทําระบบการบริหารจัดการถาม-ตอบ (FAQ Management)       

ทางเว็บไซต์  
11. ระดับความสําเร็จในการตรวจรับงานโครงการเผยแพร่บทความทางหนังสือพิมพ์รายวัน  
12. ระดับความสําเร็จในการผลิต และเผยแพร่เว็บไซต์  
13. ระดับความสําเร็จในการผลิตหนังสือองค์ความรู้  
14. ระดับความสําเร็จของการจัดทําทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์  
15. ระดับความสําเร็จของการจัดส่งเอกสารเผยแพร่ไปยังส่วนราชการ  
16. ระดับความสําเร็จของสํารวจความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์  
17. ร้อยละของระดับความพึงพอใจที่มีต่อการประสานงานและให้คําปรึกษาของหน่วยงานจากการ

ออกแบบสํารวจ  
18. ร้อยละของจํานวนเร่ืองต่าง ๆ ที่ส่วนประชาสัมพันธ์และประสานการมีส่วนร่วมสามารถผลักดัน

เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี / รัฐสภาเพ่ือทราบ/พิจารณา/ให้ความเห็นชอบ  
19. ร้อยละของคะแนนการสํารวจระดับภาพลักษณ์โดยสํารวจจากแบบสอบถาม  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

20. จํานวนกิจกรรมการสร้างสัมพันธ์กับสื่อมวลชน  
21. จํานวนกิจกรรมในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ 
22. จํานวนสื่อที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมโดยรวม  
23. จํานวนช้ินงานที่สื่อมวลชนนําไปเผยแพร่  
24. ระดับความพึงพอใจของสื่อที่มีต่อการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์จากการสํารวจแบบสอบถาม  
25. จํานวนเอกสารเผยแพร่ที่ได้รบัอนุมัติให้จัดพิมพ์เผยแพร่ภายในเวลาที่กําหนด  
26. ร้อยละของปริมาณความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล  
27. ร้อยละของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคลากรภายในและภายนอก  
28. จํานวนคร้ังที่ไม่สามารถออกวารสารได้ทันตามที่มาตรฐานกําหนด  
29. จํานวนคร้ังที่ไม่สามารถออกข่าวสารได้ทันตามมาตรฐานที่กําหนด  
 


