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(ก)

คํานํา
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
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วิชาชีพ ตามที่ ก.พ.อ.กําหนด เพื่อใช้เป็ นหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึง่ คูม่ อื การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนี้
ภาพรวมมีจดุ มุง่ หมายเพื่อช่วยให้หน่ วยงานมีความเข้าใจแนวทางการประเมิน ผลการปฏิบตั ริ าชการ เพือ่ นํา
ผลการประเมินไปใช้ประกอบการดําเนินการเรือ่ งต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลตามเจตนารมณ์ของ
กฏหมายดังกล่าว
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า คูม่ อื เล่มนี้จะเป็นประโยชน์กบั หน่วยงาน
และขอขอบคุณคณะกรรมการและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกท่านทีไ่ ด้ให้ความร่วมมืออย่างยิง่ ในการแสดงความคิดเห็น
และร่วมพัฒนาแนวทางการประเมินผลปฏิบตั ริ าชการ ซึง่ เป็นทีม่ าของการจัดทําคูม่ อื เล่มนี้
คณะกรรมการจัดทําตัวชีว้ ดั เพือ่ ใช้เป็นข้อตกลงในการประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14 กรกฎาคม 2554
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การประเมินผลการปฏิบตั ิ ราชการ (Performance Management : PM)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ความเป็ นมาและแนวคิ ดของการประเมิ นระบบใหม่
การบริหารงานบุคคล นอกจากการเลือกสรรบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเข้ามาปฏิบตั งิ านแล้ว
การมอบหมายงานให้แก่บคุ ลากร ถือเป็นภาระหน้าทีท่ ส่ี าํ คัญในเบือ้ งต้นของผูบ้ งั คับบัญชาทีค่ วรคํานึงถึง
ทัง้ นี้การมอบหมายงานเป็ นส่วนหนึ่งทีจ่ ะช่วยพัฒนาตนเองของบุคลากร ผูท้ ไ่ี ด้รบั การมอบหมายงานย่อม
เกิดความภาคภูมใิ จในผลงานทีต่ นเองรับผิดชอบ มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน และเมือ่ ใดโครงการทีอ่ ยู่
ภายใต้ความรับผิดชอบบรรลุผลสําเร็จ ย่อมแสดงถึงการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง
มากกว่าการดําเนินการเพียงลําพังของผูบ้ งั คับบัญชา ซึง่ ผูบ้ งั คับบัญชาทีม่ กี ารมอบหมายงานแล้ว ยังได้
ดําเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีม่ อบหมายไปแล้วนัน้
ย่อมแสดงถึงความสามารถในการ
บริหารงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และยังเป็ นสิง่ สําคัญทีเ่ ทียบเท่ากับการมอบหมายงานอีกด้วย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้บญ
ั ญัตเิ กีย่ วกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของประเทศไว้ในมาตรา 279 วรรคสี่ ว่า “... การพิจารณา สรรหา กลันกรอง
่
หรือแต่งตัง้ บุคคลใดเข้าสู่
ตําแหน่งทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการใช้อาํ นาจรัฐ รวมทัง้ การโยกย้าย การเลือ่ นตําแหน่ง การเลือ่ นเงินเดือน
และการลงโทษบุคคลนัน้ จะต้องเป็ นไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล
ดังกล่าวด้วย” และพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ได้บญ
ั ญัตเิ กีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าวไว้
ดังนี้
- มาตรา 42(3) ได้บญ
ั ญัตไิ ว้วา่ “การพิจารณาความดีความชอบ การเลือ่ นตําแหน่ง และการให้
ประโยชน์อ่นื แก่ขา้ ราชการต้องเป็ นไปอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความ
ประพฤติ...”
- มาตรา 74 ได้บญ
ั ญัตไิ ว้วา่ “ข้าราชการพลเรือนสามัญ ผูใ้ ดประพฤติตนอยูใ่ นจรรยาและระเบียบ
วินยั และปฏิบตั ริ าชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ ์ต่อภารกิจของรัฐให้ผบู้ งั คับบัญชาพิจารณา
เลือ่ นเงินเดือนให้ตามควรแก่กรณีตามทีก่ าํ หนดในกฎ ก.พ. และจะให้บาํ เหน็จความชอบอย่างอื่น ซึง่ อาจ
เป็นคําชมเชย เครือ่ งเชิดชูเกียรติ หรือรางวัลด้วยก็ได้”
- มาตรา 76 ได้บญ
ั ญัตไิ ว้วา่ “ให้ผบู้ งั คับบัญชามีหน้าทีป่ ระเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของผูอ้ ยูใ่ ต้
บังคับบัญชาเพือ่ ใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตัง้ และเลือ่ นเงินเดือน ทัง้ นี้ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.พ.
กําหนด และผลการประเมินตามวรรคหนึ่งให้นํา ไปใช้เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาและเพิม่ พูนประสิทธิภาพ
การปฏิบตั ริ าชการด้วย”
สํานักงาน ก.พ. จึงได้พฒ
ั นาระบบการบริหารผลการปฏิบตั ริ าชการ (Performance Management :
PM) เพือ่ เป็ นกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและขับเคลือ่ นภารกิจของส่วนราชการให้

บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย โดยการเชือ่ มโยงเป้าหมายการปฏิบตั ริ าชการในระดับองค์กรหน่วยงาน และ
บุคคลเข้าด้วยกัน ซึง่ กระบวนการบริหารผลการปฏิบตั ริ าชการประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอนหลัก ได้แก่ (1) การ
วางแผนและการกําหนดเป้าหมายผลการปฏิบตั ริ าชการ (2) การติดตาม (3) การพัฒนา (4) การประเมินผล
การปฏิบตั ริ าชการ (5) การให้รางวัล
และจากการที่ ก.พ.อ. ได้ปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
จากระบบจําแนกตําแหน่ งตามมาตรฐานกลาง 11 ระดับ เป็ นระบบจําแนกตําแหน่ งตามกลุ่มลักษณะงาน ( 4
กลุ่มงานคือ กลุม่ งานวิชาการ กลุม่ งานบริหาร กลุม่ งานวิชาชีพเฉพาะหรือเชีย่ วชาญเฉพาะ และกลุ่มงาน
ทัวไป)
่
ตามทีไ่ ด้ประชุมชีแ้ จงไปแล้วนัน้ และตามทีพ่ ระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
มาตรา 76 ได้บญ
ั ญัตใิ ห้ผบู้ งั คับบัญชามีหน้าทีป่ ระเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพือ่ ใช้
ประกอบการพิจารณาแต่งตัง้ และเลื่อนเงินเดือน โดยให้นําวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการมาใช้
เพือ่ ให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานบุคคลระบบใหม่ คณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาระบบบริหาร
ผลการปฏิบตั ริ าชการ จึงได้จดั ทําระบบการบริหารผลการปฏิบตั ริ าชการ (Performance Management :
PM) ขึน้ เพื่อเป็ นกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและขับเคลือ่ นภารกิจขององค์กรให้
บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย
โดยผลทีไ่ ด้จากการประเมินในระบบดังกล่าวจะถูกนําไปใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆเช่น การเลือ่ นเงินเดือน เป็นข้อมูลประกอบการแต่งตัง้ และการพัฒนาหรือ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในองค์กร เป็ นต้น

การบริ หารผลการปฏิ บตั ิ ราชการ (Performance Management)
การบริหารผลการปฏิบตั ริ าชการ หมายถึง กระบวนการดําเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดัน
ให้ผลการปฏิบตั ริ าชการขององค์กรบรรลุเป้า หมาย ด้วยการเชื่อมโยงเป้ าหมายผลการปฏิบตั ริ าชการใน
ระดับองค์กร ระดับหน่ วยงาน จนถึงระดับบุคคลเข้าด้วยกัน โดยผ่านกระบวนการกําหนดเป้าหมายผลการ
ปฏิบตั ริ าชการขององค์กรที่ชดั เจน การพัฒนาผูป้ ฏิบตั งิ านอย่างเหมาะสม การติดตามผลการปฏิบตั ริ าชการ
อย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการทีส่ อดคล้องกับเป้าหมายทีไ่ ด้กําหนดไว้ และผลทีไ่ ด้จากการ
ประเมินนําไปประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน เช่น การเลื่อนเงินเดือน เป็น
ต้น

ความสําคัญของการบริ หารผลการปฏิ บตั ิ ราชการ
การบริหารผลการปฏิบตั ริ าชการเป็นกลยุทธ์ดา้ นการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร ทีใ่ ห้ความ
สําคัญกับการมีสว่ นร่วมระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูป้ ฏิบตั งิ านเพือ่ ผลการปฏิบตั ริ าชการทีส่ งู ขึน้ จึงนับว่ามี
ความสําคัญต่อองค์กรและผูป้ ฏิบตั งิ านอย่างยิง่ สรุปได้ ดังนี้
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องค์กร
1) การบริหารผลการปฏิบตั ริ าชการจะทําให้การปฏิบตั ริ าชการของผูป้ ฏิบตั งิ านทุกระดับ
สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายขององค์กร
2) การบริหารผลการปฏิบตั ริ าชการมีลกั ษณะเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ซึง่ จะช่ว ยผลักดันให้
ผูป้ ฏิบตั งิ านทุกระดับทํางานเพือ่ ผลสัมฤทธิ ์ต่อภารกิจขององค์กร
3) การบริหารผลการปฏิบตั ริ าชการมีการนําตัวชีว้ ดั (KPI) มาใช้เป็นเครือ่ งมือในการ
กําหนดเป้าหมายผลการปฎิบตั งิ านระดับองค์กร ซึง่ ตัวชีว้ ดั ดังกล่าวสามารถนํามาเป็นข้อมูลฐาน (Baseline)
สําหรับการเทียบเคียง เพือ่ ปรับปรุงผลการปฏิบตั ริ าชการองค์กรในปีต่อๆ ไปได้
ผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
1) การกําหนดแผนปฏิบตั ริ าชการเป็นรายบุคคลในกระบวนการวางแผน จะทําให้ผปู้ ฏิบตั ิ
งานรับทราบเป้าหมายผลการปฏิบตั ริ าชการของตนอย่างชัดเจน ตัง้ แต่ตน้ รอบการประเมิน รวมทัง้ จะได้
ทราบความเชื่อมโยงของงานที่ตนรับผิดชอบ ว่าส่งผลต่อความสําเร็จขององค์กรอย่างไร
2) ผูป้ ฏิบตั งิ านจะได้รบั การพัฒนาตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เนื่องจากกระบวน
การได้กาํ หนดให้มกี ารติดตามผลการปฏิบตั ริ าชการรายบุคคล เพือ่ แก้ปญั หาข้อขัดข้องในการทํางาน อัน
นําไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นแนวทาง/วิธกี ารของผูป้ ฏิบตั งิ านและการพัฒนาตัวบุคคลให้มคี วามเหมาะสมและ
ส่งผลต่อเป้าหมายขององค์กรได้สมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
3) การประเมินผลงานจะชัดเจนมากยิ่งขึน้ เพราะสิง่ ทีจ่ ะประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของ
ผูป้ ฏิบตั งิ านจะมาจากเป้าหมายของงาน ซึง่ มอบหมายไว้ตงั ้ แต่ตน้ รอบการประเมิน

กระบวนการบริ หารผลการปฏิ บตั ิ ราชการ
การบริหารผลการปฏิบตั ริ าชการประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอนหลัก ได้แก่
1. การวางแผนและการกําหนดเป้ าหมายผลการปฏิ บตั ิ ราชการ
เป็นการกําหนดผลสําเร็จของงาน และเป้าหมายทีอ่ งค์กรคาดหวังจากผูป้ ฏิบตั งิ านและหน่วยงาน
ระดับต่างๆ ซึง่ ผลสําเร็จของงานโดยรวมของผูป้ ฏิบตั งิ านทุกระดับจะส่งผลต่อความสําเร็จตามเป้าหมายของ
องค์กร
ในขัน้ ตอนนี้ผบู้ งั คับบัญชาและผูป้ ฏิบตั งิ านจะร่วมกันวางแผนและกําหนดขัน้ ตอน/วิธกี ารปฏิบตั ิ
ราชการ เพือ่ ช่วยให้เข้าใจร่วมกันในเป้าหมายขององค์กรว่าจะต้องทําอะไรให้เป็นผลสําเร็จบ้าง เพราะเหตุใด
จึงต้องทําสิง่ เหล่านัน้ และผลสําเร็จนัน้ ควรจะมีคณ
ุ ภาพอย่างไร
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2. การติ ดตาม
การปฏิบตั ริ าชการตามแผนงาน/โครงการหรืองานต่างๆ จะต้องติดตามผลการปฏิบตั ริ าชการอย่าง
ต่อเนื่อง เพือ่ วัดผลสําเร็จของงานในช่วงเวลานัน้ ๆ ว่า สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบตั ริ าชการหรือไม่
เพื่อพิจารณาความก้าวหน้า หรือแนวโน้มของผลการปฏิบตั ริ าชการรวมทัง้ ปญั หาข้อขัดข้องในการทํางาน
อันนําไปสูก่ ารปรับเปลี่ยนแนวทาง/วิธกี าร เพือ่ ให้งานบรรลุเป้าหมายต่อไป
3. การพัฒนา
ในระหว่างติดตามผลการปฏิบตั ริ าชการ ผูบ้ งั คับบัญชาจะได้รบั ข้อมูล 2 ส่วน คือ
1) ส่วนผลสัมฤทธิ ์ของงาน ซึง่ จะทราบถึงความคืบหน้าของผลงาน ว่าเป็นไปตามเป้าหมาย
ทีก่ ําหนดมากน้อยเพียงไร
2) ส่วนพฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ ว่าผูป้ ฏิบตั งิ านได้แสดงพฤติกรรมตามคาดหวัง ไว้มาก
น้อยเพียงไร
การพัฒนางานและผูป้ ฏิบตั งิ านนัน้
ผูบ้ งั คับบัญชาจะพิจารณาข้อมูลทัง้ สองส่วนเป็นหลัก และ
กําหนดแนวทางทีจ่ ะดําเนินงานเรื่องนี้ให้เหมาะสมกับสภาพงานและบุคคล เพือ่ ให้ผลสัมฤทธิ ์ของงานตาม
เป้าหมายขององค์กรบรรลุผลตามที่กําหนดไว้ต่อไป
4. การประเมินผลการปฏิ บตั ิ ราชการ
การประเมินความสําเร็จของงานที่ผปู้ ฏิบตั งิ านรายบุคคลหรือผลงานกลุม่ ที่ปฏิบตั ไิ ด้จริงตลอดรอบ
การประเมิน ตามวิธกี ารทีม่ าตรฐานผลงานที่วางไว้เมื่อต้นรอบการประเมิน
5. การให้รางวัล
ในวงจรการบริหารผลการปฏิบตั ริ าชการ การให้รางวัล เป็ นการตอบแทนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่
ปฏิบตั ริ าชการสําเร็จตามเป้าหมายที่กาํ หนด และตามข้อตกลงทีว่ างไว้รว่ มกัน การให้รางวัลอาจดําเนินการ
อย่างเป็นทางการหรือไม่เป็ นทางการ เช่น เมือ่ ผูป้ ฏิบตั มิ ผี ลงานดีควรได้รบั การยกย่องชมเชยทันที หรือการ
ให้ รางวัลในรูปตัวองค์กรกําหนด เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลการปฏิบตั ริ าชการตามแผนการปฏิบตั ิ
ราชการ และเงิน ทัง้ นี้หลักเกณฑ์การให้รางวัลควรครอบคลุมพฤติกรรมดีๆ ทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านทุ่มเทให้กบั
ผลสําเร็จของงาน
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ภาพรวมของระบบการบริ หารผลการปฏิ บตั ิ ราชการในเชิ งปฏิ บตั ิ
การดําเนินการตามขัน้ ตอนทัง้ 5 ของกระบวนการบริหารผลการปฏิบ ัตริ าชการ ก็คอื การประเมิน
ตามสิง่ ทีต่ กลงกันไว้หรือผลสัมฤทธิ ์ของงานซึง่ กําหนดโดยตัวชีว้ ดั และค่าเป้าหมาย รวมถึงพฤติกรรมซึ่งง
แสดงออกในการปฏิบตั ริ าชการ ซึง่ กําหนดโดยสมรรถนะ (Competency) นันเอง
่
ในการประเมินจะนําคะแนนมาจาก 2 ส่วนคือ คะแนน การประเมินผลสัมฤทธิ ์ส่วนหนึ่ง กับคะแนน
การประเมินสมรรถนะอีกส่วนหนึ่ ง เมือ่ นํามาคิดคํานวณรวมกันจะได้คะแนนผลการปฏิบตั ริ าชการ ซึง่ จะ
นําไปใช้ในการพิจารณาความดีความชอบ
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรึกษาหารือระหว่างผูป้ ฏิบตั กิ บั
ผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิผลในการปฏิบตั ริ าชการ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร
ต่อไป

แผนภาพที่ 1 ภาพองค์รวมของระบบการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ
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กรอบแนวคิ ดของระบบการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านมีจดุ ประสงค์ทส่ี าํ คัญ เพือ่
1. พัฒนาบุคลากรเพือ่ ให้สามารถปฏิบตั หิ น้าทีส่ อดคล้องกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจของหน่ วยงาน/
องค์กร
2. องค์กรสามารถตอบแทนบุคลากรได้อย่างเหมาะสมและยุตธิ รรม
3. นําผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
4. ค้นหาผูท้ เ่ี หมาะสมทีจ่ ะเข้าสูก่ ระบวนการจัดทํา Succession Plan ในอนาคต
ในการออกแบบระบบและวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ได้กําหนดคุณลักษณะทีส่ าํ คัญ คือ เป็น
ระบบและมีวธิ กี ารที่
1. ยุตธิ รรม เป็ นทีย่ อมรับทัง้ ฝา่ ยผูบ้ งั คับบัญชา/ผูป้ ระเมิน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา/ผูถ้ กู ประเมิน และ
องค์กร/หน่ วยงาน
2. ส่งเสริมให้เกิดการเพิม่ ผลการปฏิบตั งิ าน (Performance Enhancement)
3. เชือ่ มโยงกับวิสยั ทัศน์ /พันธกิจขององค์กร/หน่วยงาน เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
4. มีตวั ชีว้ ดั ทีว่ ดั ได้ชดั เจน สามารถเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลา เพือ่ นําไปสูก่ ารพัฒนา ทัง้ ตัว
บุคลากรและหน่ วยงาน

หลักเกณฑ์และองค์ประกอบของการประเมิ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้กําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของ
ข้าราชการในสังกัดตามกรอบที่ ก.พ.อ. กําหนด ดังนี้
1. ผูป้ ระเมิ น ได้แก่ ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง เช่น
ผูป้ ระเมิ น
ผูร้ บั การประเมิ น
อธิการบดี
รองอธิการบดี คณบดี ผูอ้ าํ นวยการสํานักทีม่ ฐี านะเทียบเท่า
คณะ และผูช้ ว่ ยอธิการบดี
คณบดีหรือผูอ้ าํ นวยการสํานักทีม่ ฐี านะ รองคณบดี ผูอ้ าํ นวยการกอง หัวหน้าสํานักงาน และข้าราชการ
เทียบเท่าคณะ
ในคณะ/สํานัก
กรณีผปู้ ระเมินมอบอํานาจ ให้ทาํ หน้าทีป่ ระเมินแทน ให้จดั ทําเป็นคําสังมอบอํ
่
านาจให้ประเมินผล
การปฏิบตั ริ าชการดังกล่าวเป็ นหลักฐาน
สําหรับรูปแบบการประเมิน จะทําการประเมินแบบ 180° กล่าวคือ ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นผูป้ ระเมินและ
การประเมินตนเอง
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2. รอบการประเมิ น ปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณดังนี้
- รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม
- รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน
3. องค์ประกอบและสัดส่วนของการประเมิ น องค์ประกอบทีใ่ ช้ในการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการของข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
1) ผลสัมฤทธิ ์ของงาน ให้ประเมินจาก ปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็วหรือ
ตรงตามเวลาทีก่ ําหนด ความประหยัดหรือความคุม้ ค่าของการใช้ทรัพยากร และให้สดั ส่วนคะแนนในการ
ประเมิน ในองค์ประกอบนี้ ร้อยละ 70
2) พฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ (สมรรถนะ) ให้ประเมินจาก สมรรถนะตามทีก่ าํ หนด โดย
เป็นสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กําหนดให้ประเมิน ได้แก่ สมรรถนะหลัก (Core
Competency) สําหรับข้าราชการทุกคน ร้อยละ 20
3) การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้ประเมิน
จากการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของข้าราชการ ร้อยละ 10
กรณีขา้ ราชการที่อยูร่ ะหว่างทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการหรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบตั หิ น้าที่
ราชการอยูใ่ นระหว่างรอบการประเมินให้ประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ โดยมี
สัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ ร้อยละ 50
4. การจัดระดับและช่วงคะแนนในแต่ละระดับของการประเมิ น
โดยในแต่ละรอบการประเมิน
ให้นําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการมาจัดกลุม่ ตาม
ผลคะแนน โดยให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินออกเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้อง
ปรับปรุง และให้ประเมินโดยใช้ชว่ งคะแนนประเมินของแต่ละระดับแบบอิงกลุม่ ทัง้ นี้ชว่ งคะแนนประเมินใน
ระดับพอใช้ตอ้ งไม่ต่ าํ กว่าร้อยละ 60
5. แบบประเมินผลการปฏิ บตั ิ ราชการของข้าราชการมหาวิ ทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประกอบด้วย 3 แบบ ได้แก่
1) แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงาน (แบบ ป.มรม.-1)
2) แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ (สมรรถนะ) (แบบ ป.มรม.-2)
3) แบบข้อตกลงการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของบุคลากร (แบบ ป.มรม.-3)
4) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ตามกรอบของ ก.พ.อ. (แบบ ป.มรม.-4)
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6. การจัดเก็บผลการประเมิ นและหลักฐาน
1) ให้ผบู้ งั คับบัญชาเก็บสําเนาแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการและจัดเก็บต้น
ฉบับ ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงานและ ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ
(สมรรถนะ) พร้อมหลักฐานการประเมินของข้าราชการในสังกัดไว้ท่ี หน่วยงาน เป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบ
การประเมิน
2) ให้กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี จัดเก็บต้นฉบับแบบสรุปการประเมินผล
การปฏิบตั ริ าชการไว้ในแฟ้มประวัตขิ า้ ราชการ หรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม
7. กลไกสนับสนุนความโปร่งใสและเป็ นธรรมในการประเมิ นผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
แต่งตัง้ คณะกรรมการกลันกรองผลการประเมิ
่
นผลการปฏิบตั ิ
ราชการของข้าราชการในสังกัด ประกอบด้วยรองอธิการบดีผรู้ บั ผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นประธาน ผูบ้ ริหารและ/หรือตัวแทนบุคลากร จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน เป็นกรรมการ ผูอ้ าํ นวยการกอง
บริหารงานบุคคลเป็ นฝา่ ยเลขานุ การ โดยมีอาํ นาจหน้าที่ในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความ
เป็นธรรมของระบบการประเมินผลดังกล่าว

วิ ธีการและขัน้ ตอนของการประเมิ น
1. ต้นรอบการประเมิน
1) ผูป้ ระเมินและผูร้ บั การประเมินจะต้องจัดทําข้อตกลงร่วมกันตามแบบทีก่ าํ หนด ดังนี้
- ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของงาน (องค์ประกอบที่ 1) โดยร่วมกันกําหนด
ข้อตกลงเกีย่ วกับการมอบหมายงาน และการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ โดยกําหนดกิจกรรม โครงการ
งาน ตัวชีว้ ดั หรือหลักฐานบ่งชีค้ วามสําเร็จของงาน ค่าเป้าหมายและนํ้าหนักในการประเมินของแต่ละกิจกรรม
โครงการ งาน ให้มคี วามเหมาะสมกับลักษณะงาน ตามแบบ ป.มรม.-1
- ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ(สมรรถนะ) (องค์ประกอบที่ 2)
โดยให้ระบุสมรรถนะทีค่ าดหวังให้ครอบคลุมสมรรถนะทีใ่ ช้ในการประเมินในแต่ละระดับตําแหน่งตามกรอบที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกําหนด ตามแบบ ป.มรม.-2
- ข้อตกลงการประเมินการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของบุคลากร (องค์ประกอบที่ 3)
โดยให้ใช้กรอบการประเมิน การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของบุคลากรทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กําหนด ตามแบบ ป.มรม.-3
2) เมือ่ ผูป้ ระเมินและผูร้ บั การประเมินเห็นชอบข้อตกลงร่วมกันแล้ว ให้ทงั ้ สองฝา่ ยลงนามใน
ข้อตกลง ทัง้ 2 แบบ ตามทีก่ าํ หนด เพือ่ เก็บไว้เป็นหลักฐานในการประเมินเมือ่ สิน้ รอบการประเมิน
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2) ระหว่างรอบการประเมิ น
1) ในระหว่างรอบการประเมิน หากมีกจิ กรรม โครงการ หรืองานทีม่ คี วามสําคัญหรือ
เร่งด่วน ผูป้ ระเมินและผูร้ บั การประเมิน อาจปรับปรุงข้อตกลงใหม่ได้ ทัง้ นี้ จะต้องเป็นไปเพือ่ ประโยชน์ต่อ
ทางราชการเท่านัน้
2) ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผปู้ ระเมินให้คาํ ปรึกษาแนะนํา แก่ผรู้ บั การประเมินเพือ่
การปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาเพือ่ นําไปสูผ่ ลสัมฤทธิ ์ของงานและสมรรถนะทีค่ าดหวังตามทีก่ าํ หนด
3) สิ้ นรอบการประเมิ น
1) ผูป้ ระเมิ นและผูร้ บั การประเมิ น ร่วมกันวิ เคราะห์ผลสําเร็จของงาน และพฤติ กรรม
หรือสมรรถนะในการปฏิ บตั ิ ราชการ เพือ่ หาความจําเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคล โดยทําการประเมิน
ในแต่ละองค์ประกอบตามข้อตกลงการประเมินทีก่ าํ หนด ดังนี้
(1.1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของงาน โดยร่วมกันพิจารณาจาก แบบ ป-มรม.-1 และ
ให้เปรียบเทียบตัวชีว้ ดั และค่าเป้าหมายในแต่ละตัวชีว้ ดั ผลงาน แล้ วจึงนําคะแนนผลการประเมินในแต่ละ
ตัวชีว้ ดั และคูณด้วยนํ้าหนัก จะได้คา่ คะแนนถ่วงนํ้าหนัก แล้วรวมค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนักในทุกตัวชีว้ ดั และ
ประมวลผลคะแนนส่วนผลสัมฤทธิ ์ของงาน โดยใช้สตู รคํานวณดังนี้
คะแนนผลสัมฤทธิ�ของงาน =

ผลรวมของค่าคะแนนถ่วงนํ�าหนัก
จํานวนระดับค่าเป้าหมาย(= 5)

เมือ่ คํานวณค่าคะแนนผลสัมฤทธิ ์ของงานได้แล้ว แปลงคะแนนดังกล่าวอีกครัง้ ให้ม ี
ฐานคะแนน 70 คะแนน แล้วจึงนําค่าคะแนนดังกล่าว ไปบันทึกลงในแบ บฟอร์ม ป-มรม-4 ในส่วน สรุปผล
การประเมิน องค์ประกอบที ่ 1 : ผลสัมฤทธิข์ องงาน
ทัง้ นี้จะต้องระบุขอ้ มูลในแบบประเมินดังกล่าวให้ครบถ้วนและสมบูรณ์เพือ่ การ
ตรวจสอบ
(1.2) ประเมิ นพฤติ กรรมการปฏิ บตั ิ ราชการ (สมรรถนะ) โดยให้ประเมินตาม
ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ (สมรรถนะ) ทีก่ าํ หนด ดังนี้
(1.2.1) ให้ผปู้ ระเมิน ประเมินพฤติกรรมเป็นรายสมรรถนะ โดยพิจารณา
พฤติกรรมบ่งชีใ้ นแต่ละระดับของสมรรถนะ และต้องเริม่ ต้นประเมินจากระดับ 1 ไปสูร่ ะดับ 5 และในแต่ละ
ระดับต้องพิจารณาพฤติกรรมบ่งชีแ้ ละประเมิน “ผ่าน” ให้ครบทุกพฤติกรรมบ่งชี้ในระดับนัน้ ๆ จึงจะสามารถ
ประเมินในระดับทีสงู ต่อไปได้ หากมีพฤติกรรมบ่งชี้ใด “ไม่ผ่าน” ในระดับทีป่ ระเมิน ถือว่า “ไม่ผ่าน” การ
ประเมินในระดับนัน้ ๆ
(1.2.2) ให้ระบุ “ระดับสมรรถนะ” ทีค่ าดหวังสําหรับระดับตําแหน่ง ตาม
กรอบทีม่ หาวิทยาลัยฯ กําหนด (ดูในภาคผนวก สมรรถนะ ) และผลการประเมินทีเ่ ป็น “ระดับสมรรถนะ” ที่
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แสดงออกโดยรวมของผูร้ บั การประเมิน พร้อมระบุเหตุผลและหลักฐานเชิงพฤติกรรมสนับสนุ นการประเมิน
ดังกล่าวในแบบประเมินรายสมรรถนะเพือ่ เก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
(1.2.3) ให้นํา ผลการประเมินทีเ่ ป็นระดับสมรรถนะทีค่ าดหวังของตําแหน่ ง
และระดับสมรรถนะทีแ่ สดงออกของผูร้ บั การประเมิน โดยครอบคลุมสมรรถนะหลัก สําหรับตําแหน่งนัน้ ๆ มา
ระบุไว้ในแบบ ป.มรม.-2
(1.2.4) เปรียบเทียบผลการประเมินระดับสมรรถนะทีแ่ สดงออกกับระดับ
สมรรถนะทีค่ าดหวัง และสรุปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
- จํานวนสมรรถนะที่แสดงออก ทีม่ รี ะดับสูงกว่าหรือเท่ากับระดับ
สมรรถนะที่คาดหวัง ให้คณ
ู ด้วย 5
- จํานวนสมรรถนะที่แสดงออก ทีม่ รี ะดับตํ่ากว่าระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง จํานวน 1 ระดับ ให้คณ
ู ด้วย 4
- จํานวนสมรรถนะที่แสดงออก ทีม่ รี ะดับตํ่ากว่าระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง จํานวน 2 ระดับ ให้คณ
ู ด้วย 3
- จํานวนสมรรถนะที่แสดงออก ทีม่ รี ะดับตํ่ากว่าระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง จํานวน 3 ระดับ ให้คณ
ู ด้วย 2
- จํานวนสมรรถนะที่แสดงออก ทีม่ รี ะดับตํ่ากว่าระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง จํานวน 4 ระดับ ให้คณ
ู ด้วย 1
(1.2.5) ให้รวมคะแนนผลการประเมิน และประมวลผลสรุปคะแนนส่วน
สมรรถนะ โดยใช้สตู รคํานวณ ดังนี้
คะแนนสมรรถนะหลัก =

ผลรวมของค่าคะแนนถ่วงนํ�าหนัก
จํานวนระดับค่าเป้าหมาย(= 5)

เมือ่ คํานวณค่าคะแนนสมรรถนะหลักได้แล้ว แปลงคะแนนดังกล่าวอีกครัง้ ให้ม ี ฐาน
คะแนน 20 คะแนน จากนัน้ จึงนําค่าคะแนนดังกล่าว ไปบันทึกลงในแบบฟอร์ม ป-มรม-4 ในส่วน สรุปผล
การประเมิน องค์ประกอบที ่ 2 : พฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ
ทัง้ นี้
จะต้องระบุขอ้ มูลในแบบประเมินดังกล่าวให้ครบถ้วนและสมบูรณ์เพือ่ การ
ตรวจสอบ
(1.3) การปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณของบุคลากร โดยร่วมกันพิจารณาจาก แบบ
ป-มรม.-3 และให้เปรียบเทียบตัวชีว้ ดั และค่าเป้าหมายในแต่ละตัวชีว้ ดั ผลงาน แล้ วจึงนําคะแนนผลการ
ประเมิน มาแปลงให้มฐี านคะแนน 10 คะแนน จากนัน้ จึงนําค่าคะแนนดังกล่าว ไปบันทึกลงในแบบฟอร์ม ปมรม-4 ในส่วน สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบที ่ 3 : การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
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2) ผูป้ ระเมินและผูร้ บั การประเมิน ได้รว่ มกันประเมิ นตามข้อตกลงการประเมินที่
กําหนดทัง้ 3 แบบ แล้วลงนามให้ความเห็นชอบร่วมกันและเก็บไว้เป็ นหลักฐานเพือ่ การตรวจสอบ
3) ผูป้ ระเมินนําผลการประเมิน มาสรุป นําผลการประเมินในส่วนสรุปของการประเมินผล
สัมฤทธิ ์ของงาน (ป-มรม.-1) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ (ป-มรม.-2) และการประเมินการ
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของบุคลากร (ป-มรม.-3) มากรอกในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบ ัตริ าชการ
(แบบ ป.มรม.-4)
ทัง้ นี้ จะต้องระบุขอ้ มูลในส่วนที่ 3 เกีย่ วกับแผนพัฒนา การปฏิบตั ริ าชการรายบุคคลให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ เพือ่ ประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลดังกล่าวต่อไป
4) ผูป้ ระเมินหรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายให้ประมวลผลคะแนนในภาพรวมของ
หน่ วยงานกําหนดช่วงคะแนน รวบรวมผลการประเมินของข้าราชการทุกคนในสังกัด และประมวลผลใน
ภาพรวม เพื่อกําหนดช่วงคะแนนในแต่ละระดับแบบอิงกลุ่มใน 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ หรือ
ต้องปรับปรุง โดยใช้สตู รคํานวณเพือ่ กําหนดช่วงคะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้
ช่วงคะแนน =

คะแนนสูงสุด – คะแนนตํา่ สุด
จํานวนช่วงชัน้ ที่ต้องการ

เช่น มหาวิทยาลัย ก. มีขา้ ราชการทัง้ หมดจํานวน 30 คน โดยมีขา้ ราชการ ทีไ่ ด้คะแนนผล
การประเมินสูงสุด = 95 คะแนน และข้าราชการทีไ่ ด้คะแนนตํ่าสุด = 60 คะแนน ดังนัน้ สามารถกําหนดช่วง
คะแนนในแต่ละระดับได้ดงั นี้
ช่วงคะแนน =

95 - 60
= 8.75
4

ปดั เป็ น 9 (ทศนิยมเกินครึง่ ให้ปดั ขึน้ )

กําหนดช่วงชัน้ ทีต่ อ้ งการเป็ น 4 เนื่องจากคะแนนตํ่าสุด = 60 ซึง่ เป็นคะแนนขัน้ ตํ่าในระดับ
พอใช้ ตามที่ ก .พ.อ. กําหนดจะต้องไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 60 ดังนัน้ ช่วงชัน้ ทีต่ อ้ งการจึงมี 4 ได้แก่ พอใช้ ดี
ดีมาก และดีเด่น แต่หากมีคะแนนตํ่ากว่าร้อยละ 60 จะต้องกําหนดเป็น 5 ช่วง เนื่องจากตํ่ากว่าร้อยละ 60
ต้องปรับปรุง
5) ประกาศช่วงคะแนนในแต่ละระดับของการจัดกลุ่ม เมือ่ กําหนดช่วงคะแนนในแต่ละ
ระดับเรียบร้อยแล้ว ให้ผปู้ ระเมินหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายให้ประมวลผลคะแนนในภาพรวมของหน่วยงาน
เสนอหัวหน้าหน่ วยงาน หรือคณะกรรมการกลันกรองระดั
่
บหน่วยงาน พิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
ประกาศช่วงคะแนนในแต่ละระดับของการจัดกลุม่ ให้ขา้ ราชการในสังกัดทราบโดยทัวกั
่ น
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จากตัวอย่างข้างต้น ช่วงคะแนนในแต่ละระดับ เป็นดังนี้
ระดับผลการประเมิน
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

ช่วงคะแนน
90 ขึน้ ไป
80 - 89
70 - 79
60 - 69
ตํ่ากว่า 60

6) เสนอขอความเห็นชอบช่วงคะแนน เมือ่ กําหนดช่วงคะแนนในแต่ละระดับเรียบร้อย
แล้ว ให้ผปู้ ระเมินหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายให้ประมวลผลคะแนนในภาพรวมของหน่วยงาน เสนออธิการบดี
หรือคณะกรรมการกลันกรองระดั
่
บมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศช่วงคะแนนในแต่
ละระดับของการจัดกลุม่ ให้ขา้ ราชการในสังกัดทราบโดยทัวกั
่ น
7) ระบุผลการประเมินที่ได้ในแบบ ป.มรม.-4 ผูป้ ระเมินหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายให้
ประมวลผลคะแนนในภาพรวม ของหน่ วยงาน ประเมินผลตามช่วงคะแนนทีห่ วั หน้าหน่วยงาน หรือ
คณะกรรมการกลันกรองระดั
่
บหน่ วยงาน ให้ความเห็นชอบโดยระบุผลการประเมินทีไ่ ด้ในแบบ ป.มรม.-4
8) ผูป้ ระเมิ นแจ้งผลการประเมินให้ข้าราชการในสังกัดทราบเป็ นรายบุคคล โดยให้
ผูร้ บั การประเมินลงลายมือชือ่ รับทราบผลการประเมิน กรณีทผ่ี รู้ บั การประเมินไม่ยนิ ยอมลงลายมือชื่
อ
รับทราบผลการประเมินให้ขา้ ราชการในสังกัดอย่างน้อยหนึ่งคน ลงลายมือชือ่ เป็นพยานว่าได้มกี ารแจ้งผล
การประเมินดังกล่าวแล้ว
9) ประกาศรายชื่อข้าราชการผูม้ ผี ลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ในที่
เปิดเผยให้ทราบโดยทัวกั
่ น
10) จัดเก็บผลการประเมิ นและหลักฐานประกอบการประเมิ น ผูบ้ งั คับบัญชา และกอง
บริหารงานบุคคล จัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานประกอบการประเมิน ตามหลักเกณฑ์ทก่ี ําหนด
11) นําผลการประเมิ นดังกล่าวไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาระบบ
การบริ หารผลงาน ผูบ้ งั คับบัญชา และกองบริหารงานบุคคล นําผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาระบบการบริหารผลงาน เพือ่ การพัฒนาระบบงานให้มปี ระสิทธิภาพ ตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี ําหนด
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สําหรับตัวชีว้ ดั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม มีดงั ต่อไปนี้
1.1 สําหรับบุคลากรสายวิ ชาการ ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั 6 ตัวชีว้ ดั ดังนี้
ตัวชีว้ ดั
1. ภาระงานของ
บุคลากรสายวิชาการ

คําอธิ บายระดับค่าคะแนน
ระดับ 1 ตํ่ากว่า 10 ภาระงาน
ระดับ 2 ภาระงาน 30 ภาระงาน
ระดับ 3 ภาระงาน 50 ภาระงาน
ระดับ 4 ภาระงาน 70 ภาระงาน
ระดับ 5 มากกว่า 90 ภาระงาน

เป้ าหมาย
ภาระงาน
50

2. ความพึงพอใจของ
ผูเ้ รียนทีม่ ตี อ่ คุณภาพ
การจัดการเรียนการ
สอน

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ผลการ
ประเมิน
ความพึง
พอใจ 3.5

3. ผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั
การตีพมิ พ์เผยแพร่

ระดับ 1 เสนอเค้าโครง งานวิจยั /ผลงาน
วิชาการ
ระดับ 2 มีการดําเนินการจัดทํางานวิจยั /
ผลงานวิชาการ
ระดับ 3 มีการเผยแพร่ผลงานวิจยั /บทความ
วิชาการในการประชุมสัมมนา
วิชาการระดับชาติ
ระดับ 4 มีการเผยแพร่ผลงานวิจยั /บทความ
วิชาการในการประชุมสัมมนา
วิชาการระดับนานาชาติหรือ
วารสารวิชาการทีท่ เ่ี ชื่อถือได้รบั ใน
ระดับชาติ
ระดับ 5 มีการเผยแพร่ผลงานวิจยั /บทความ
วิชาการในวารสารวิชาการทีท่ ่ี
เชื่อถือได้รบั ในระดับนานาชาติ
หรือผลงานวิจยั ทีส่ ร้างสิง่ ประดิษฐ์ /
ผลงานทีไ่ ด้อนุสทิ ธิบตั รหรือ
สิทธิบตั ร
ระดับ 1 ผลการประเมิน 1.00
ระดับ 2 ผลการประเมิน 2.00
ระดับ 3 ผลการประเมิน 3.00
ระดับ 4 ผลการประเมิน 4.00
ระดับ 5 ผลการประเมิน 5.00

4. ผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ
คณะ/สํานัก

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน

2.50
3.00
3.50
4.00
4.50

ระดับ 3

ระดับ 3

ค่านํ้าหนัก
หมายเหตุ
40%
ข้อมูลได้มาจากมาตรฐานภาระ
งานสายวิชาการ (แบบประเมิน
ภาระงานสายวิชาการ)
เป้าหมายเป็ น 50 ตามเกณฑ์
มาตรฐานภาระงานขัน้ ตํ่าไว้ท่ี
เกณฑ์ระดับ 3 กําหนดระยะห่าง
+/- 20
10%
ข้อมูลได้มาจากการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การเรียนการสอน ในแต่ละภาค
เรียน เป้าหมายเป็ น 3.5 ตาม
เกณฑ์การประเมินของ สกอ.
กําหนดระยะห่าง +/- 0.5
10%
ข้อมูลจากผูร้ บั การประเมิน
รายงานต่อผูป้ ระเมิน พร้อม
หลักฐาน

20%

- ตัวชีว้ ดั ทีพ่ จิ ารณาจาก
คุณภาพการดําเนินการ
ด้านการประกันคุณภาพ
- พิจารณาจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ในปี นนั ้ ๆ
- ระบุคะแนนตามผลการ
ประเมินของหน่วยงาน
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ตัวชีว้ ดั
5. ระดับความสําเร็จ
ของการจัดการเรียน
การสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียน
เป็ นสําคัญ
6. ตัวชีว้ ดั /โครงการ/
งาน ทีท่ ําข้อตกลง
การปฏิบตั งิ าน กับ
ผูบ้ งั คับบัญชา

คําอธิ บายระดับค่าคะแนน
ระดับ 1 มีการดําเนินการได้ 3 ข้อ
ระดับ 2 มีการดําเนินการได้ 4 ข้อ
ระดับ 3 มีการดําเนินการได้ 5 ข้อ
ระดับ 4 มีการดําเนินการได้ 6 ข้อ
ระดับ 5 มีการดําเนินการได้ 7 ข้อ
ระดับ 1 .............(ระบุตามทีต่ กลงกับผูบ้ งั คับบัญชา)

เป้ าหมาย
ระดับ 3

ระดับ 3

ค่านํ้าหนัก
หมายเหตุ
10%
ข้อมูลได้มาจาก แบบประเมิน
ระดับความสําเร็จของการจัด การ
เรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ น
สําคัญ
10%

ระดับ 2 .............(ระบุตามทีต่ กลงกับผูบ้ งั คับบัญชา)
ระดับ 3 .............(ระบุตามทีต่ กลงกับผูบ้ งั คับบัญชา)
ระดับ 4 .............(ระบุตามทีต่ กลงกับผูบ้ งั คับบัญชา)

- ตัวชีว้ ดั ทีแ่ สดงถึง
ความสามารถของแต่ละบุคคล
โดยเปิ ดโอกาสให้แต่ละคน
เจรจาต่อรองกับผูบ้ งั คับบัญชา

ระดับ 5 .............(ระบุตามทีต่ กลงกับผูบ้ งั คับบัญชา)
รวม

100%
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1.2 สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั 5 ตัวชีว้ ดั ดังนี้
ตัวชีว้ ดั
1. ภาระงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน

คําอธิ บายระดับค่าคะแนน
ระดับ 1 ภาระงาน 21 ชั ่วโมง/สัปดาห์
ระดับ 2 ภาระงาน 28 ชั ่วโมง/สัปดาห์
ระดับ 3 ภาระงาน 35 ชั ่วโมง/สัปดาห์
ระดับ 4 ภาระงาน 42 ชั ่วโมง/สัปดาห์
ระดับ 5 ภาระงาน 49 ชั ่วโมง/สัปดาห์

เป้ าหมาย
35 ชั ่วโมง/
สัปดาห์

2. ความพึงพอใจของ
ผูร้ บั บริการที่มตี อ่
คุณภาพการให้บริการ

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน

2.50
3.00
3.50
4.00
4.50

ระดับความ
พึงพอใจ
3.50

3. ผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ
คณะ/สํานัก

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00

ระดับ 3

4. ผลการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านใน
ตําแหน่งหน้าทีแ่ ละการ
บริหาร

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน

2.50
3.00
3.50
4.00
4.50

ระดับ 3

5. โครงการ/งาน ทีแ่ ต่
ละบุคคลเจรจา
ต่อรองกับ
ผูบ้ งั คับบัญชา

ระดับ 1 .............(ระบุตามทีต่ กลงกับผูบ้ งั คับบัญชา)
ระดับ 2 .............(ระบุตามทีต่ กลงกับผูบ้ งั คับบัญชา)
ระดับ 3 .............(ระบุตามทีต่ กลงกับผูบ้ งั คับบัญชา)
ระดับ 4 .............(ระบุตามทีต่ กลงกับผูบ้ งั คับบัญชา)
ระดับ 5 .............(ระบุตามทีต่ กลงกับผู้บงั คับบัญชา)
รวม

ระดับ 3

ค่านํ้าหนัก
หมายเหตุ
40%
- ตัวชีว้ ดั ทีพ่ จิ ารณาจากปริมาณ
- พิจารณาข้อมูลจากมาตรฐาน
ภาระงานสายสนับสนุน (แบบ
ประเมินภาระงานสาย
สนับสนุน) กําหนดระยะห่าง
+/- 7
10%
- ตัวชีว้ ดั ทีส่ าํ คัญของ
มหาวิทยาลัย
- พิจารณาจากข้อมูลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผูร้ บั บริการที่มตี อ่ คุณภาพการ
ให้บริการ ในรอบ 6 เดือน
เป้าหมายเป็ น 3.5 ตามเกณฑ์
การประเมินของ สกอ.
กําหนดระยะห่าง +/- 0.5
20%
- ตัวชีว้ ดั ทีพ่ จิ ารณาจาก
คุณภาพการดําเนินการ
ด้านการประกันคุณภาพ
- พิจารณาจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ในปี นนั ้ ๆ
- ระบุคะแนนตามผลการ
ประเมินของหน่วยงาน
20%
- ตัวชีว้ ดั หลักของมหาวิทยาลัยฯ
- พิจารณาจากแบบประเมินผล
การปฏิบตั งิ านในตําแหน่ง
หน้าทีแ่ ละการบริหาร
- กําหนดระยะห่าง +/- 0.5
10%
- ตัวชีว้ ดั ทีแ่ สดงถึง
ความสามารถของแต่ละบุคคล
โดยเปิ ดโอกาสให้แต่ละคน
เจรจาต่อรองกับผูบ้ งั คับบัญชา

100%
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จากตัวชีว้ ดั ทีก่ าํ หนดเหล่านี้ ในการทําการตกลงและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน จะนําข้อมูลเหล่านี้
กรอกลงในแบบฟอร์ม ป-มรม-1
2. ส่วนที่ 2 พฤติ กรรมการปฏิ บตั ิ ราชการ (สมรรถนะ) สัดส่วนคะแนนในการประเมิน
ร้อยละ 30 ในส่วนนี้ จะถูกกําหนดตัวชีว้ ดั ออกเป็ น 2 ส่วน คือ
2.1 สมรรถนะหลักที่มหาวิ ทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกําหนด ให้ประเมิน
ได้แก่ สมรรถนะหลัก (Core Competency) สําหรับข้าราชการทุกคน ร้อยละ 20 โดยมี 5 ข้อ ดังนี้
สมรรถนะหลัก
1. การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. ความเชีย่ วชาญในงาน
3. การมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
4. จิตบริการ
5. การทํางานเป็ นทีม
รวม

นํ้าหนัก
20%
20%
20%
20%
20%
100%

สําหรับรายละเอียดของแต่ละสมรรถนะดูได้จาก ความหมายและแนวทาง การประเมินสมรรถนะ
2.2 การปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณของข้าราชการมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ร้อยละ 10 โดยกําหนดให้ประเมินจาก
1) บุคลากรสายสนับสนุ น ใช้แบบประเมินผลการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
ของบุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2) บุคลากรสายวิชาการ ใช้แบบประเมินผลการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ในการทําการตกลงและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน จะนําข้อมูลในข้อ 2.1 และ 2.2 กรอกลง
ในแบบฟอร์ม ป-มรม-2

บทสรุป

การบริหารผลการปฏิบตั ริ าชการ เป็นกลยุทธ์หนึ่งของการบริหารทรัพยากรบุคคลทีเ่ น้นความสําคัญ
ของการมีสว่ นร่วมระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูป้ ฏิบตั งิ าน โดยเฉพาะการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ เพื่อ
ผลักดันภารกิจขององค์กรให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย ซึง่ จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผูป้ ฏิบตั งิ าน ใน
ด้านการบริหารผลการปฏิบตั ริ าชการ ให้มปี ระสิทธิภาพ โดยการนําผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ เช่น เป็นข้อมูลประกอบการแต่งตัง้ การเลื่อนเงินเดือน การให้ออกจาก
ราชการ และการพัฒนาและเพิม่ พูนประสิทธิภาพการปฏิบตั ริ าชการของข้าราชการในสังกัด รวมทัง้ นําไปใช้
ประกอบการตัดสินใจด้านการให้แรงจูงใจแก่บคุ ลากร โดยการให้รางวัลประจําปี รางวัลจูงใจและค่าตอบแทน
สําหรับบุคลากรเพื่อเป็ นแรงจูงใจในการขับเคลือ่ นภารกิจขององค์กรให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายต่อไป
การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิ ทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 16

