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บทน า 

 

 ตามประกาศ ก .บ.ม. มหาวิทยาลยัขอนแก่น  (ฉบบัท่ี 1/2553)  ลงวนัท่ี  10  กุมภาพนัธ ์

พ.ศ.2553  ไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลยัขอนแก่น เพ่ือเป็นการ

พฒันาผลการปฏิบติังานของบุคลากรมหาวิทยาลยัขอนแก่น   โดยยึดหลกัการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพ  

โปร่งใส  เป็นธรรมต่อบุคลากร  ช่วยใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถน าไปใชป้ระโยชน์และแนวปฏิบติัไดอ้ยา่ง

เหมาะสม   และหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะสามารถใหป้ระโยชน์แก่ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติั  รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ต่อไป   
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วตัถุประสงค ์

  การประเมินเพ่ือพฒันาผลการปฏิบติังานของบุคลากร  ศนูยบ์ริการวิชาการ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น       ด าเนินการประเมินโดยยึดหลกัการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพ   โปร่งใส  

เป็นธรรมต่อบุคลากรและมหาวิทยาลยัขอนแก่นไดป้ระโยชน์สงูสุด    โดยมีวตัถุประสงค ์

1. เพ่ือพฒันาผลการปฏิบติังาน    

2. เพ่ือการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานเพ่ิมประจ าปี     

3. เพ่ือเล่ือนขัน้เงินเดือนประจ าปี    

4. เพ่ือต่อสญัญาจา้ง 

5.  อ่ืน ๆ ท่ีมิไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินไวเ้ป็นการเฉพาะ     

 

เกณฑก์ารประเมิน 

1.การประเมินปริมาณงาน (รอ้ยละ 40)  ใหป้ระเมินตามภาระงานท่ีก าหนดไวใ้นขอ้

ก าหนดการจา้งหรือเอกสารแสดงภาระหนา้ท่ี 

 2.การประเมินคุณภาพงาน (รอ้ยละ 30) ใหป้ระเมินตามดชันีช้ีวดัผลสมัฤทธ์ิของงานท่ีระบุไว ้

ในขอ้ก าหนดการจา้งหรือเอกสารแสดงภาระหนา้ท่ี 

 3. การประเมินสมรรถนะ (รอ้ยละ 30) ใหป้ระเมินสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานตามท่ี

ส่วนงานก าหนด  

 

ระยะเวลาการประเมิน 

 การประเมินเพ่ือพฒันาผลการปฏิบติังานบุคลากรศนูยบ์ริการวิชาการ  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

จะด าเนินประเมินทุก  6  เดือน  ดงัน้ี 

 ครั้งท่ี 1   ตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลาคม  - 31  มีนาคม 

 ครั้งท่ี  2  ตั้งแต่วนัท่ี  1  เมษายน  -  30  กนัยายน 
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ขั้นตอนในการประเมินผลการปฏิบตังิานแผนผงัการประเมินผลการปฏิบตังิาน 

(Flow  Chart) 

ส่วนบริหารและธุรการ ผูเ้ขา้รบัการ

ประเมิน 

ผูบ้งัคบับญัชา

ชั้นตน้ 

คณะกรรมการฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

No 

 

Yes     

 

 

 

 

 

 

              No      

                            

 

                                      

 

 

 

 

 

 

Yes 

 

 

 

                                                

6.ท าการ

ประเมิน 

1. ร่วมกบัหวัหน้ากลุ่ม/

หวัหน้าส่วน จดัท าเอกสาร

แสดงภาระหน้าท่ี/ขอ้

ก าหนดการจา้งรายบุคคล 

2.พิจารณาก าหนดหรือ

ปรบัปรุงเอกสารแสดง

ภาระหน้าท่ี/ขอ้ก าหนดการ

จา้งรายบุคคล 

 

5.ตรวจสอบ

ความถูกตอ้งและ

ใหค้ะแนน

ประเมิน 

 

4.จดัท ารายงาน

ผลงานและกรอก

แบบประเมิน 

 

3.ด าเนินการแจง้บุคลากร

ส่งรายงายผลงานและแบบ

ประเมินผลการปฏบิติังานฯ 

ตามแบบฟอรม์ท่ีก าหนด 

 

7.จดัท าสรุปผลและจดัท า

รายงานผลการประเมิน/ผล

การตดัสินเพื่อต่อสญัญาจา้ง

หรือเพื่อเลิกจา้งเสนอต่อ

มหาวิทยาลยั ภายใน 45วนั 

ก่อนส้ินสุดระยะเวลาการ

จา้ง  

9. ส้ินสุดขัน้ตอนการ

ประเมินฯ 

8. รายงานผลใหเ้จา้ตวั

ทราบโดยทาง “ลบั” 
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ค าอธิบายขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบตังิาน 

1. ส่วนบริหารและธุรการ    ร่วมกบั หวัหนา้กลุ่มภารกิจ/หวัหนา้ส่วนงาน   จดัท าขอ้ก าหนด

การจา้งหรือเอกสารแสดงภาระหนา้ท่ีรายบุคคลเสนอต่อคณะกรรมการประเมินฯ  

2. คณะกรรมการประเมินฯ       ด าเนินการพิจารณาขอ้ก าหนดการจา้งหรือเอกสารแสดงภาระ 

หนา้ท่ีรายบุคคล 

3. ส่วนบริหารและธุรการ  ด าเนินการแจง้บุคลากรจดัท าผลงาน พรอ้มหลกัฐานเชิงประจกัษ์

และกรอกแบบประเมินตนเองตามแบบประเมินฯ  ท่ีก าหนด 

4. บุคลากรศนูยบ์ริการวิชาการ  จดัท ารายงานผลงาน เสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ อยา่งนอ้ย 

30 วนั ก่อนถึงช่วงเวลาท่ีประเมิน โดยระบุผลงานเด่นท่ีสอดคลอ้งกบัหวัขอ้ท่ีจะประเมิน  พรอ้ม

หลกัฐานเชิงประจกัษ์ และกรอกแบบประเมินตนเองในแบบประเมินท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด   

 5. ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ตรวจสอบผลงานท่ีบุคลากรรายงาน  วา่ถูกตอ้งแลว้จึงท าการ

ประเมินผลงาน และใหผู้บ้งัคบับญัชาชั้นตน้ส่งแบบรายงานผลงานและแบบประเมินฯ ต่อคณะกรรมการ

ประเมินฯ 

6. คณะกรรมการด าเนินการประเมินผลการปฏิบติังาน   โดยพิจารณาจากผลงานท่ีรายงาน  

ผลการประเมินตนเอง  และผลการประเมินของผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้  และท าการประเมิน ฯ  พรอ้มให้

คะแนนผลการปฏิบติังานของบุคลากร ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วนั  หลงัจากบุคลากรไดส้่งรายงานผล

การปฏิบติังานเรียบรอ้ยแลว้   

7.  เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ  รวบรวมผลการประเมิน  และสรุปผลการประเมินของ

คณะกรรมการประเมินฯ  เสนอประธานกรรมการพิจารณาด าเนินการต่อไป  

8.  เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ  แจง้ผลการประเมินใหเ้จา้ตวัทราบในทาง “ลบั” 

 

หมายเหต ุ  

 หากบุคลากรรายไดเ้ห็นวา่ไมไ่ดร้บัความเป็นธรรมในการประเมิน  ใหอุ้ทธรณผ์ลการประเมิน

ต่อ ก.บ.ม.  ภายใน  30 วนั  นับแต่วนัรบัทราบผลการประเมิน 
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เอกสารแสดงภาระงาน (Position  Description : PD) 

ภาระงาน ตวัช้ีวดัผลสมัฤทธ์ิของงาน 

ภาระงานหลกั 

      1.ภาระงานหลกั  เป็นภาระงานท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย

เป็นลายลกัษณอ์กัษร  ท่ีตอ้งรบัผิดชอบประกอบดว้ย 

 1.1  งานประจ า 

 1.2  งานพฒันา 

 1.3 งานตามโครงการยุทธศาสตรข์องศนูยบ์ริการวิชาการ 

      การเขียนภาระงานหลกัใหร้ะบุเฉพาะช่ือกระบวนงาน  ไมต่อ้ง

แสดงกิจกรรมของงาน หรือแจกแจงรายละเอียดของงาน (กิจกรรม

ของงานควรใหจ้ดัคู่มือการปฏิบติังาน) 

 

 

การก าหนดตวัช้ีวดั 

1. ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งก าหนด  

    ร่วมกบัผูร้บัมอบงาน 

2. ตวัช้ีวดั จะประกอบดว้ย 

- ตวัช้ีวดัหลกัของศนูยฯ์ 

- ตวัช้ีวดัการปฏิบติังานท่ี

จ าเป็นตอ้งใชใ้นการ

ท างาน 

- ตวัช้ีวดัทางการบริหาร

ส าหรบัเป็นขอ้มลู

ประกอบการตดัสินใจแก่

ผูบ้ริหาร 

- ตวัช้ีวดัเพ่ือพฒันางาน

และพฒันาตนเอง 

3. ตวัช้ีวดัสามารถก าหนดไดท้ั้ง 

ตวัช้ีวดั Input Process   

และOutput  หรือ  

Outcome 
      2.ภาระงานรอง      ภาระงานรองจะประกอบดว้ย 

- งานอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ งานท่ีสนับสนุนหน่วยงานอ่ืน  การเป็น

กรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานอ่ืน  การบริการวิชาการ 

- งานสนับสนุนบุคลากรอ่ืน  หรืองานท่ีตอ้งท างานทดแทน

กนั 

- งานท่ีเพ่ิมเติมภายหลงัจากการก าหนดหนา้ท่ีความ

รบัผิดชอบ  หรืองานท่ีสนับสนุนเพ่ือนร่วมงาน 

- งานท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมายเป็นครั้งคราว 

 
-ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงร่วมกนั 
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แนวทาง เกณฑ ์และดชันีช้ีวดัการประเมิน 
วิธีประเมินผลการปฏิบตังิาน    การประเมินครอบคลุมการประเมิน 3  ดา้น   ไดแ้ก่ 

1) การประเมินปริมาณงาน น ้าหนัก 40% ประเมินตามภาระงานท่ีก าหนดในภาระงานหลกั และ
ภาระงานรอง     ผูป้ระเมินประกอบดว้ย 

 เจา้ตวัประเมินตนเองพรอ้มหลกัฐานเชิงประจกัษ์  จากแฟ้มสะสมงานหรืออ่ืนๆ       และ 
 หวัหนา้กลุ่มภารกิจ/หวัหนา้ส่วนงาน ก ากบั ตรวจสอบความถูกตอ้งและใหค้ะแนน  
    ประเมิน  และ 
 คณะกรรมการประเมินฯ ประเมินสรุปจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์ และขอ้มลูท่ี เป็นผลการ

ประเมินจากหลายแหล่ง  ไดแ้ก่  การประเมินตนเอง  หวัหนา้ส่วนงาน 
 

2) การประเมินคุณภาพงาน น ้าหนัก 30%  ประเมินตามเกณฑแ์ละดชันีช้ีวดัท่ีก าหนด  
     ผูป้ระเมินประกอบดว้ย  

 เจา้ตวัประเมินตนเอง  พรอ้มหลกัฐานเชิงประจกัษ์  
 หวัหนา้กลุ่มภารกิจ/หวัหนา้ส่วนงาน ประเมินสรุปจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์ และขอ้มลู

ท่ีเป็นผลการประเมินจากหลายแหล่ง   ไดแ้ก่  การประเมินตนเอง 
 คณะกรรมการประเมินฯ  ประเมินสรุปจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์ และขอ้มลูท่ีเป็นผล

การประเมินจากหลายแหล่งอนั  ไดแ้ก่  การประเมินตนเอง  และหวัหนา้ส่วนงาน 
 

3) การประเมินสมรรถนะ น ้าหนัก 30%   ประเมินตามเกณฑแ์ละดชันีช้ีวดัท่ีก าหนด  
ผูป้ระเมินประกอบดว้ย 

 เจา้ตวัประเมินตนเอง พรอ้มหลกัฐานเชิงประจกัษ์  
 หวัหนา้กลุ่มภารกิจ/หวัหนา้ส่วนงาน ประเมินสรุปจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์ และขอ้มลู

ท่ีเป็นผลการประเมินจากหลายแหล่ง   ไดแ้ก่  การประเมินตนเอง 
 คณะกรรมการประเมินฯ  ประเมินสรุปจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์ และขอ้มลูท่ีเป็นผล

การประเมินจากหลายแหล่งอัน  ไดแ้ก่  การประเมินตนเอง  และหวัหนา้ส่วนงาน 
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1. เกณฑ ์ และดชันีช้ีวดัการประเมิน  ดา้นปริมาณงาน  (40 คะแนน)  
   ประกอบดว้ยเกณฑแ์ละดชันีช้ีวดัดงัน้ี 
ระดบัคะแนน  4    =   ดีเด่น  หมายถึง    ผลสมัฤทธ์ิของงานท่ีปฏิบติัไดป้ริมาณสงูกวา่  

เกณฑข์ัน้ต า่เกิน 30% 

ระดบัคะแนน 3     =   ดี       หมายถึง    ผลสมัฤทธ์ิของงานท่ีปฏิบติัไดป้ริมาณสงู 

กวา่เกณฑข์ัน้ต า่อยูร่ะหวา่ง 20-30% 

 

ระดบัคะแนน  2    =  พอใช ้  หมายถึง   ผลสมัฤทธ์ิของงานท่ีปฏิบติัได้ปริมาณตาม 

  เกณฑข์ัน้ต า่ 

ระดบัคะแนน  1    =  ตอ้งปรบัปรุง   หมายถึง   ผลสมัฤทธ์ิของงานท่ีปฏิบติัได้ปริมาณต า่กวา่เกณฑ์ 

  ขัน้ต า่ 

2. เกณฑ ์และดชันีช้ีวดัการประเมินดา้นคุณภาพงาน   (30 คะแนน)  
 ประกอบดว้ยเกณฑแ์ละดชันีช้ีวดัดงัน้ี 

2.1  ความถูกตอ้ง : ความถูกตอ้ง ประณีต และความเรียบรอ้ยของงาน 

ระดบัคะแนน  4  = ดีเด่น  หมายถึง ผลงานมีความถูกตอ้งละเอียดรอบคอบและ

เรียบรอ้ย มีขอ้ผิดพลาด (ท่ีไมก่่อผลเสียหาย)

นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5  

ระดบัคะแนน  3  = ดี      หมายถึง ผลงานมีความถูกตอ้งละเอียด รอบคอบ และ  

เรียบรอ้ย มีขอ้ผิดพลาด (ท่ีไมก่่อผลเสียหาย)  

นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 

 ระดบัคะแนน  2  = พอใช ้  หมายถึง ผลงานความถูกเป็นส่วนใหญ่ละเอียด  

รอบคอบ และเรียบรอ้ยพอใชม้ีขอ้ผิดพลาด  

นอ้ยกวา่ รอ้ยละ 25 
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          ระดบัคะแนน  1 = ตอ้งปรบัปรุง หมายถึง ผลงานตอ้งไดร้บัการแกไ้ขมากกวา่ 

รอ้ยละ 50  มกัจะท าผิดซ ้า ๆ และ

เกิดข้ึนเป็นประจ า 

 

 2.2  การตรงตอ่เวลา: เวลาท่ีใชป้ฏิบติังานเทียบกบัเวลาท่ีก าหนดไว ้  

ระดบัคะแนน   4 = ดีเด่น   หมายถึง      ผลงานเสร็จก่อนหรือทนัตามเวลาท่ี 

ก าหนดไวทุ้กครั้ง หรือ มากกวา่ 

รอ้ยละ 90 

ระดบัคะแนน   3 = ดี          หมายถึง      ผลงานเสร็จทนัตามเวลาท่ีก าหนดไว ้

เป็นประจ าหรือมากกวา่รอ้ยละ 80 

  ระดบัคะแนน   2 = พอใช ้  หมายถึง     ผลงานตามภาระงานหลกัเสร็จทนัตาม 

        เวลาท่ีก าหนดไว้ เป็นส่วนใหญ่หรือ 

        มากกวา่รอ้ยละ 70  ผลงานท่ีเสร็จ 

        ไมท่นัก าหนดไมส่่งผลเสียหาย 

        รา้ยแรง 

ระดบัคะแนน 1 = ตอ้งปรบัปรุง หมายถึง   ผลงานตามภาระงานหลกัเสร็จทนั 

ตามเวลาท่ีก าหนดไวน้อ้ยกวา่ 

รอ้ยละ 70 โดยไมม่ีเหตุผล 

อนัสมควร หรืองานท่ีเสร็จไมท่นั 

ก าหนดส่งผลกระทบเสียหายรา้ยแรง 
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 2.3    การใชท้รพัยากร: การใชท้รพัยากร วสัดุ อุปกรณอ์ยา่งประหยดั    

ระดบัคะแนน 4 = ดีเด่น   หมายถึง       ผลิตผลงานดีโดยใชท้รพัยากรอยา่ง 

ประหยดัเป็นประจ า  เป็นแบบอยา่งได้ 

ระดบัคะแนน 3 = ดี          หมายถึง       ผลิตผลงานโดยใชท้รพัยากรอยา่ง 

ประหยดัตามแผนงานเป็นประจ า 

ระดบัคะแนน 2 = พอใช ้  หมายถึง       ผลิตผลงานโดยใชท้รพัยากรอยา่ง 

คุม้ค่าพอสมควร 

ระดบัคะแนน 1 = ตอ้งปรบัปรุง  หมายถึง      ผลิตผลงานโดยใชท้รพัยากรโดยไม่ 

จ ากดั ไมร่ะมดัระวงัไมคุ่ม้ค่า  

 

 2.4   ผลงานที่ตรงตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน    

  ระดบัคะแนน 4 = ดีเด่น    หมายถึง      ผลงานทั้งหมดไดร้บัการยอมรบัเป็น 

        อยา่งดี และตรง กบัเป้าหมาย หรือ 

        วตัถุประสงคข์องหน่วยงานตาม 

        ท่ีวางไวใ้นรอบประเมินน้ี 

  ระดบัคะแนน 3 = ดี           หมายถึง     ผลงานท่ีไดท้ั้งหมดตรงกบั เป้าหมาย 

        หรือวตัถุประสงค์ ของหน่วยงานตามท่ี 

        วางไวใ้นรอบประเมินน้ี 

ระดบัคะแนน 2 = พอใช ้   หมายถึง      ผลงานท่ีไดบ้างส่วนตรงกบัเป้าหมาย 

หรือวตัถุประสงคข์องหน่วยงานตามท่ี 

วางไวใ้นรอบประเมินน้ี 
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ระดบัคะแนน 1 = ตอ้งปรบัปรุง หมายถึง     ผลงานท่ีไดส้่วนใหญ่ไมต่รงกบั 

เป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์อง 

หน่วยงานตามท่ีวางไวใ้นรอบ 

ประเมินน้ี 

 

3.  เกณฑแ์ละดชันีช้ีวดัการประเมินสมรรถนะในการปฏิบตังิาน 

 เพ่ือใหก้ารท างานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูป้ฏิบติังานจ าเป็นตอ้งมีสมรรถนะ

การปฏิบติังาน  2   กลุ่ม  คือ สมรรถนะหลกั   และสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน  ดงัน้ี 

 3.1  สมรรถนะหลกั  ประกอบดว้ย   6  สมรรถนะ  คือ  

 3.1.1  ความสามารถดา้นจดัการเชิงกลยุทธ์ 
1 = ต า่กว่าเกณฑ ์ หมายถึง  ไมส่ามารถปฏิบติัตามดชันีช้ีวดัความส าเร็จขัน้พ้ืนฐานได ้

      2 = ขั้นพ้ืนฐาน    หมายถึง  

(1)   มีความสามารถดา้นการวางแผนการปฏิบติังาน : มีหลกัฐานท่ีแสดงวา่ไดม้ีการวางแผนการ
ปฏิบติังานในงานท่ีตนรบัผิดชอบในประเด็นต่อไปน้ี  

 มีการก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังานท่ีรบัผิดชอบใหส้อดคลอ้งตาม

นโยบายและเป้าหมายของงานและของคณะ  
 มีก าหนดวิธีการและขัน้ตอนการปฏิบติังาน  
 มีการท าปฏิทินการปฏิบติังานทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 มีก าหนดวิธีการประเมิน ผลและสะทอ้นผลการปฏิบติังานของตนเอง 

(2)   มีความสามารถในการปฏิบติังานตามท่ีไดร้บัมอบหมาย  ดงัน้ี  
 มีจ านวนผลงานตามท่ีก าหนดไว  ้
 ผลงานท่ีปฏิบติัมีความถูกตอ้ง เรียบรอ้ย และรวดเร็ว  
 ไดเ้รียนรูว้ิธีการปฏิบติังาน เขา้ใจงานในหนา้ท่ี และสามารถแกปั้ญหาขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน

ได ้

(3) มีหลกัฐานท่ีแสดงวา่ไดม้ีการติดตาม  ประเมินผลงาน และรายงานผลการ ปฏิบติังานท่ี ตนเอง

รบัผิดชอบอยา่งสม า่เสมอ 
(4) มีหลกัฐานท่ีแสดงวา่ไดม้ีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาและปรบัปรุงพฒันาการปฏิบติังาน ของ

หน่วยงาน 
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     3   =  ขั้นดี    หมายถึง  ปฏิบติัตามดชันีช้ีวดัความส าเร็จขัน้พ้ืนฐานได ้  และ 

 มีหลกัฐานท่ีแสดงวา่ไดม้ีการปรบัปรุงหรือพฒันาการจดัการและการปฏิบติังานทุกปี  
 

       4 = ขั้นดีเด่น  หมายถึง  ปฏิบติัตามดชันีช้ีวดัความส าเร็จขัน้ดีได ้  และ 
 มีการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบติังานใหม้ีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้ น  
 มีหลกัฐานท่ีแสดงวา่ไดม้ีการปรบัปรุงและพฒันาการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ  โดยการ

วิเคราะห ์ สงัเคราะหร์วมทั้งการใหข้อ้มลูดา้นการแผนปฏิบติัการต่อผูบ้ริหารเพ่ือน าไปใชใ้น

การวางแผนงานในระดบัสงูต่อไป 
 มีการเผยแพร่ผลงาน หรือแนวคิดในรปูแบบต่างๆ เช่น เอกสารและ/หรือบทความทางวิชาการ 

วิจยั ส่ิงประดิษฐ ์ฯลฯ  เก่ียวกบัการพฒันาหน่วยงาน 
 สรา้ง และ /หรือร่วมสรา้งผลงานทางวิชาการ เช่น ต ารา  บทความทางวิชาการ วิจยั 

ส่ิงประดิษฐ ์ฯลฯ เก่ียวกบัการพฒันาหน่วยงาน และเป็นท่ียอมรบัในวงการวิชาชีพของตน 

และวิชาชีพอ่ืนอยา่งกวา้งขวาง 
 

3.1.2   ความสามารถดา้นบรกิารท่ีดี   

1 = ต า่กว่าเกณฑ ์ หมายถึง ไมส่ามารถปฏิบติัตามดชันีช้ีวดัความส าเร็จขัน้พ้ืนฐานได ้
    2 = ขั้นพ้ืนฐาน    หมายถึง 

         (1)  แสดงความเตม็ใจในการใหบ้ริการ 

 ใหก้ารบริการท่ีเป็นมิตร สุภาพ เต็มใจตอ้นรบั 
 ใหบ้ริการดว้ยอธัยาศยัไมตรีอนัดีและสรา้งความประทบัใจแก่ผูร้บับริการ 
 ใหค้ าแนะน าและคอยติดตามเร่ือง เมื่อผูร้บับริการมีค าถาม ขอ้เรียกรอ้งท่ีเก่ียวกบัภารกิจของ

หน่วยงาน 
         (2)  สามารถใหบ้ริการที่ผูร้บับริการตอ้งการได ้

 ใหข้อ้มลู ขา่วสาร ของการบริการท่ีถูกตอ้ง ชดัเจนแก่ผูร้บับริการไดต้ลอดการใหบ้ริการ 
 แจง้ใหผู้ร้บับริการทราบความคืบหนา้ในการด าเนินเร่ือง หรือขัน้ตอนงาน  ต่าง ๆ ท่ี

ใหบ้ริการอยู ่
 ประสานงานภายในหน่วยงาน และกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหผู้ร้บับริการไดร้บั

บริการท่ีต่อเน่ืองและรวดเร็ว 
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    (3)    เตม็ใจช่วยแกปั้ญหาใหก้บัผูร้บับริการได้ 

 รบัเป็นธุระช่วยแกปั้ญหาหรือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนแก่ผูร้บั บริการอยา่ง

รวดเร็ว เต็มใจ ไมบ่่ายเบ่ียงไมแ่กต้วัหรือปัด ภาระ  
 คอยดแูลใหผู้ร้บับริการไดร้บัความพึงพอใจและน าขอ้ขดัขอ้งต่าง ๆ ในการใหบ้ริการ (ถา้

มี)ไปพฒันาการให้  บริการให ้      ดียิ่งขึ้ น 
           3 = ขั้นดี  หมายถึง   ปฏิบติัตามดชันีช้ีวดัความส าเร็จขัน้พ้ืนฐานได้  และ 

         (4)  ใหบ้ริการที่เกินความคาดหวงัในระดบัทัว่ไป  แมต้อ้งใชเ้วลาหรือความพยายามอยา่ง

มาก 

 ใหเ้วลาแก่ผูร้บับริการ โดยเฉพาะเมื่อผูร้บับริการประสบความยาก ล าบาก เช่น ใหเ้วลาและ

ความพยายามพิเศษในการใหบ้ริการเพ่ือช่วยผูร้บับริการแกปั้ญหา 
 คอยใหข้อ้มลู ขา่วสาร ความรูท่ี้เก่ียว ขอ้งกบังานท่ีก าลงัใหบ้ริการ อยูซ่ึ่งเป็นประโยชน์แก่

ผูร้บับริการแมว้า่ผูร้บับริการจะไมไ่ดถ้ามถึงหรือไมท่ราบมาก่อน  
 ใหบ้ริการท่ีเกินความคาดหวงัในระดบัทัว่ไป 

(5)  สามารถเขา้ใจและใหบ้ริการที่ตรงตามความตอ้งการที่แทจ้ริงของผูร้บับริการได้  

 เขา้ใจความจ าเป็นหรือความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูร้บับริการและ /หรือใชเ้วลาแสวงหา

ขอ้มลูและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัความจ าเป็นหรือความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูร้บับริการ 
 ใหค้ าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูร้บับริการเพ่ือตอบสนองความจ าเป็นหรือความตอ้งการท่ีแทจ้ริง

ของผูร้บับริการ 

         4= ขั้นดีเด่น  หมายถึงปฏิบติัตามดชันีช้ีวดัความส าเร็จขัน้ดีได้ และ 

 (6)   สามารถใหบ้ริการที่เป็นประโยชน ์อยา่งแทจ้ริงและยัง่ยนืใหก้บัผูร้บับริการ  

 เล็งเห็นผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูร้บับริการในระยะยาวและสามารถเปล่ียนแปลงวิธี

หรือขัน้ตอนการใหบ้ริการเพ่ือใหผู้ร้บับริการไดป้ระโยชน์สงูสุด  
 ปฏิบติัตนเป็นท่ีปรึกษาท่ีผูร้บับริการไวว้างใจตลอดจนมีส่วนช่วยในการตดัสินใจของผูร้บับริการ 

สามารถใหค้วามเห็นส่วนตวัท่ีอาจแตกต่างไปจากวิธีการหรือขัน้ตอนท่ีผูร้บับริการตอ้งการเพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัความจ าเป็น ปัญหา โอกาส ฯลฯ เพื่อเป็นประโยชน์อยา่งแทจ้ริงหรือในระยะยาวแก่

ผูร้บับริการ 
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3.1.3 ความสามารถดา้นการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 

     1= ต า่กว่าเกณฑ ์ หมายถึง ไมส่ามารถปฏิบติัตามดชันีช้ีวดัความส าเร็จขัน้พ้ืนฐานได้ 
     2= ขั้นพ้ืนฐาน     หมายถึง 

  (1)   ความพยายามในการท างานใหด้ี 

 พยายามท างานในหนา้ท่ีใหดี้และถูกตอ้ง 
 มีความมานะอดทน ขยนัหมัน่เพียรในการท างาน  และตรงต่อเวลา 
 มีความรบัผิดชอบในงาน สามารถส่งงานไดต้ามก าหนดเวลา 
 แสดงออกวา่ตอ้งการท างานใหไ้ดดี้ขึ้ น เช่น ถามถึงวิธีการ หรือขอแนะน าอยา่ง กระตือรือรน้ สนใจ

ใคร่รู ้
 แสดงความเห็นในเชิงปรบัปรุงพฒันาเมื่อเห็นส่ิงก่อใหเ้กิดการสญูเปล่า หรือ หยอ่น

ประสิทธิภาพในงาน 
(2)    สามารถท างานไดผ้ลงานตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 ก าหนดมาตรฐาน  หรือเป้าหมายในการท างานเพ่ือใหไ้ดผ้ลงานท่ีดี 
 หมัน่ติดตามผลงาน และประเมินผล งาน ของตน  โดยใช้ เกณฑท่ี์ก าหนดข้ึน โดยไมไ่ดถู้ก

บงัคบั  เช่น  ถามวา่ผลงานดีหรือยงั หรือตอ้งปรบัปรุงอะไรจึงจะดีขึ้ น 
 ท างานไดต้ามผลงานตามเป้าหมาย ท่ีผูบ้งัคบับญัชาก าหนด หรือ เป้าหมายของหน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 
 มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่ ตรวจตราความถูกตอ้งของงานเพ่ือใหไ้ดง้าน   ท่ีมี

คุณภาพ 
          3 =  ขั้นดี   หมายถึง   ปฏิบติัตามดชันีช้ีวดัความส าเร็จขัน้พ้ืนฐานได้  และ 

   (3) สามารถท างานไดผ้ลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

 ปรบัปรุงวิธีการท่ีท าใหท้ างานไดดี้ขึ้ น เร็วขึ้ น  คุณภาพดีขึ้ น  หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้ น  
 เสนอหรือทดลองวิธีการท างานแบบใหมท่ี่มีประสิทธิภาพมากกวา่เดิม  เพ่ือใหไ้ดผ้ลงาน

ตามท่ีก าหนดไว ้
         4= ขั้นดีเด่น   หมายถึง  ปฏิบติัตามดชันีช้ีวดัความส าเร็จขัน้ดีได้ และ 

         (4)   สามารถพฒันาวิธีการท างาน เพ่ือใหไ้ดผ้ลงานที่โดดเด่น  และแตกตา่งอยา่งไม่เคยมี

ใครท าไดม้าก่อน 

 ก าหนดเป้าหมายท่ีทา้ทายและเป็นไปไดย้ากเพื่อท าใหไ้ดผ้ลงานท่ีดีกวา่เดิมอยา่งเห็นไดช้ดั  
 ท าการพฒันาระบบ ขัน้ตอน วิธีการท างาน เพ่ือใหไ้ดผ้ลงานท่ีโดดเด่น แ ละแตกต่างไมเ่คยมี

ใครท าไดม้าก่อน 
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3.1.4   ความสามารถดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  

          1 =  ต า่กว่าเกณฑ ์ หมายถึง ไมส่ามารถปฏิบติัตามดชันีช้ีวดัความส าเร็จขัน้พ้ืนฐานได้ 
 
          2 =  ขั้นพ้ืนฐาน    หมายถึง 

         (1)   แสดงความสนใจและตดิตามความรูใ้หม่  ๆในสาขาอาชีพของตน/  ที่เก่ียวขอ้ง  

 กระตือรือรน้ในการศึกษาหาความรู ้สนใจเทคโนโลยีและองคค์วามรูใ้หม ่ๆ ในสาขาอาชีพของตน 
 หมัน่ทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพและความรูค้วามสามารถของตน

ใหดี้ยิ่งขึ้ น 
 ติดตามเทคโนโลยีองคค์วามรูใ้หม่ๆ อยูเ่สมอดว้ยการสืบคน้ขอ้มลูจากแหล่งต่าง ๆ ท่ีจะเป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบติัราชการ 
   (2)   มีความรูใ้นวิชาการ และเทคโนโลยใีหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน 

 รอบรูเ้ท่าทนัเทคโนโลยีหรือ     องคค์วามรูใ้หม่ๆ  ในสาขาอาชีพของตนและท่ีเก่ียวขอ้ง 

หรืออาจมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน 
 ติดตามแนวโนม้วิทยาการท่ีทนัสมยั และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอยา่งต่อเน่ือง  

            3= ขั้นดี   หมายถึง   ปฏิบติัตามดชันีช้ีวดัความส าเร็จขัน้พ้ืนฐานได้ และ 

(3)  สามารถน าความรูวิ้ทยาการ หรือเทคโนโลยใีหม่ๆ ที่ไดศ้ึกษามาปรบัใชก้บัการ

ท างาน 
    เขา้ใจประเด็นหลกั นัยส าคญั และผล กระทบของวิทยาการต่าง ๆ อยา่งลึกซ้ึง 
 สามารถน าวิชาการความรูห้รือเทคโนโลยีใหม่ๆ   มาประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได้ 
 สัง่สมความรูใ้หม่ๆ อยูเ่สมอ และ เล็งเห็นประโยชน์ ความส าคญัขององคค์วามรู ้ เทคโนโลยีใหม ่ๆ 

ท่ีจะส่งผลกระทบต่องานของตนในอนาคต 
4= ขั้นดีเด่น  หมายถึง  ปฏิบติัตามดชันีช้ีวดัความส าเร็จขัน้ดีได  ้และ 

(4)    ศึกษา  พฒันาตนเองใหมี้ความรู ้  และความเช่ียวชาญในงานมากข้ึน  ทั้งในเชิง

ลึก และ เชิงกวา้งอยา่งตอ่เน่ือง 

 มีความรูค้วามเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีเก่ียวกบังานหลายดา้นสหวิทยาการ  และสามารถน า

ความรูไ้ปปรบัใชใ้หป้ฏิบติัไดอ้ยา่งกวา้งขวางครอบคลุม  
 สามารถน าความรูเ้ชิงบรูณาการของตนไปใชใ้นการสรา้งวิสยัทศัน์ เพ่ือการปฏิบติังานใน

อนาคต 
ขวนขวายหาความรูท่ี้เก่ียวกบังานทั้ง เชิงลึกและเชิงกวา้งอยา่งต่อเน่ือง  
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3.1.5  ความสามารถดา้นการท างานเป็นทีม 

              1 =  ต า่กว่าเกณฑ ์ หมายถึง  ไมส่ามารถปฏิบติัตามดชันีช้ีวดัความส าเร็จขัน้พ้ืนฐานได้ 
              2 =  ขั้นพ้ืนฐาน   หมายถึง 

    (1)   ท าหนา้ที่ของตนในทีมใหส้  าเร็จ 

 ท างานในส่วนท่ีตนไดร้บัมอบหมายไดส้ าเร็จ สนับสนุนการตดัสินใจในกลุ่ม 
 รายงานใหส้มาชิกทราบความคืบหนา้ของการด าเนินงานในกลุ่ม หรือขอ้มลูอ่ืน ๆ ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการท างานอยา่งต่อเน่ือง 
    (2)   ใหค้วามร่วมมือในการท างานกบัเพื่อนร่วมงาน 

 สรา้งสมัพนัธ ์เขา้กบัผูอ่ื้นในกลุ่มไดดี้ 
 เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ ใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้นในทีมดว้ยดี 
 กล่าวถึงเพ่ือนร่วมงานในเชิงสรา้งสรรค์ 

(3) ประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม 

 รบัฟังความเห็นของสมาชิกในทีม  เต็มใจเรียนรูจ้ากผูอ่ื้นรวมถึงผูใ้ตบ้งัคบั บญัชา และ

ผูร้่วมงาน 
 ประมวลความคิดเห็นต่างๆมาใชป้ระกอบ  การตดัสินใจหรือวางแผนงานร่วมกนัในทีม 
 ประสานและส่งเสริมสมัพนัธภาพอนัดีในทีม เพ่ือสนับสนุนการท างานร่วมกนั ใหม้ี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
              3 =  ขั้นดี    หมายถึง    ปฏิบติัตามดชันีช้ีวดัความส าเร็จขั้นพ้ืนฐานได ้และ 

    (4)  สนบัสนุนและช่วยเหลืองานเพ่ือนร่วมทีมคนอื่น ๆ เพ่ือใหง้านประสบความส าเร็จ  

 กล่าวช่ืนชมใหก้ าลงัใจเพื่อนร่วมงานไดอ้ยา่งจริงใจ  
 แสดงน ้าใจในเหตุวิกฤติใหค้วามช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานท่ีมีเหตุจ าเป็นโดยไมต่อ้งให้

รอ้งขอ 
  รกัษามิตรภาพอนัดีกบัเพ่ือนร่วมงานเพ่ือช่วยเหลือกนัในวาระต่าง ๆ ใหง้านส าเร็จลุล่วง

เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
              4 =  ขั้นดีเด่น   หมายถึง    ปฏิบติัตามดชันีช้ีวดัความส าเร็จขัน้ดีได้ และ 

   (5)  สามารถน าทีมใหป้ฏิบตัภิารกิจใหไ้ดผ้ลส าเร็จ 

 ส่งเสริมความสามคัคีเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัในทีมโดยไมค่ านึงความชอบหรือไมช่อบส่วนตน 
 ช่วยประสานรอยรา้ว หรือคล่ีคลายแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในทีม 
 ประสานสมัพนัธ ์ส่งเสริมขวญัก าลงัใจของทีมเพ่ือรวมพลงักนัในการปฏิบติัภารกิจใหญ่

นอ้ยต่าง ๆ ใหบ้รรลุผล 
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3.1.6    ดา้นจรยิธรรม 

  1=  ต า่กว่าเกณฑ ์  หมายถึง  ไมส่ามารถปฏิบติัตามดชันีช้ีวดัความส าเร็จขัน้พ้ืนฐานได้ 
  2=  ขั้นพ้ืนฐาน     หมายถึง 

        (1)    มีความซ่ือสตัยสุ์จริต 

 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใส  ซ่ือสตัยสุ์จริต  ถูกตอ้งทั้งตามหลกักฎหมาย จริยธรรมและ

ระเบียบวินัย 
 แสดงความคิดเห็นของตนตามหลกัวิชาชีพอยา่งเปิดเผย ตรงไป ตรงมา 

   (2)    มีสจัจะเช่ือถือได ้

 รกัษาวาจา มีสจัจะเช่ือถือได้       พดูอยา่งไรท าอยา่งน้ัน ไมบิ่ดเบือนอา้งขอ้ยกเวน้ใหต้นเอง 
    มีจิตส านึกและความภาคภมูิใจในความเป็นขา้ราชการ อุทิศแรงกายแรงใจผลกัดนัใหภ้ารกิจ

หลกัของตนและหน่วยงานบรรลุผลเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการพฒันาประเทศชาติและสงัคมไทย 
            3=  ขั้นดี     หมายถึง     ปฏิบติัตามดชันีช้ีวดัความส าเร็จขัน้พ้ืนฐานได้ และ 

            (3)    ยดึมัน่ในหลกัการ 

 ยึดมัน่ในหลกัการและจรรยาบรรณของวิชาชีพไมเ่บ่ียงเบนดว้ยอคติหรือผลประโยชน์ส่วนตน 
 เสียสละความสุขสบายตลอดจนความพึงพอใจส่วนตนหรือของครอบครวั โดยมุง่ใหภ้ารกิจใน

หนา้ท่ีสมัฤทธ์ิผลเป็นส าคญั 
             4 =  ขั้นดีเด่น     หมายถึง    ปฏิบติัตามดชันีช้ีวดัความส าเร็จขัน้ดีได้ และ 

            (4)    ธ ารงความถูกตอ้ง 

 ธ ารงความถูกตอ้งยืนหยดัพิทกัษ์ผลประโยชน์และช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัแมใ้น

สถานการณท่ี์อาจสรา้งความล าบากใจให้ 
ตดัสินใจในหนา้ท่ีปฏิบติัราชการดว้ยความถูกตอ้ง โปร่งใส เป็นธรรม    แมผ้ลของการปฏิบติัอาจสรา้งศตัรหูรือ

ก่อความไมพึ่งพอใจใหแ้ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือเสียประโยชน์ 
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3.2  สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน  ใหก้ าหนดตวัช้ีวดัตามกลุ่มงานที่ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบตัิ 

       (จ านวน  4  ขอ้) 

(1)   การคิดวิเคราะห ์ (11)   ความมัน่ใจตนเอง 

(2)   การมองภาพองคร์วม (12)   ความยืดหยุน่ผ่อนปรน  

(3)   การพฒันาศกัยภาพคน (13)   ศิลปะการส่ือสารจงูใจ 

(4)   การสัง่การตามอ านาจหนา้ท่ี (14)   สภาวะผูน้ า 

(5)   การสืบเสาะหาขอ้มลู (15)   สุนทรียภาพทางศิลปะ 

(6)  ความเขา้ใจขอ้แตกต่างทางวฒันธรรม (16)  วิสยัทศัน์ 

(7)   ความเขา้ใจผูอ่ื้น (17)   การวางกลยุทธภ์าครฐั 

(8)   ความเขา้ใจองคก์รและระบบราชการ (18)   ศกัยภาพเพื่อน ามาปรบัเปล่ียน 

(9)   การด าเนินการเชิงรุก (19)  การควบคุมตนเอง 

(10)  ความถูกตอ้งของงาน (20)  การใหอ้ านาจแก่ผูอ่ื้น 

 

หมายเหตุ 

 สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน จะก าหนดร่วมกนัระหวา่งหวัหนา้กลุ่มภารกิจ/หวัหนา้ส่วนงาน   และ

บุคลากรภายในส่วนงาน 
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ภาคผนวก 

 

ระเบียบ  ค าสัง่  และประกาศที่เก่ียวขอ้งในการประเมินผลการปฏิบตังิาน  

 - ประกาศ ก .บ.ม. มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1/2553)  ลงวนัท่ี  10  กุมภาพนัธ ์พ .ศ.

2553 

 

เอกสารการประเมินผลการปฏิบตังิาน 

 -  แบบฟอรม์เอกสารแสดงภาระงาน (Position Description : PD) 

 -  แบบฟอรม์แฟ้มสะสมงาน (Port  Folio : PF) 

- แบบประเมินผลการปฏิบติังานส าหรบับุคลากร  ต าแหน่งประเภททัว่ไป วิชาชีพเฉพาะหรือ 

   เช่ียวชาญเฉพาะ 

 -  แบบรายงานผลการปฏิบติังานส าหรบับุคลากร  ต าแหน่งประเภททัว่ไป  วิชาชีพเฉพาะหรือ 

   เช่ียวชาญเฉพาะ 

 

 

 

 

*********************************************  
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ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที่ 1/2553) 

ลงวนัที่  10  กุมภาพนัธ ์ พ.ศ.2553 

เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินบุคลากร มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
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(ตวัอยา่ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแสดงภาระงาน (Position Description) 

ส าหรบับุคลากรสายสนบัสนุน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่ือ :  ต าแหน่ง :  
กลุ่มภารกิจ ……………….. 
ส่วนงาน................................ 

ศูนยบ์รกิารวิชาการ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ปีงบประมาณ: ………       (1 ต.ค... - 31 มี.ค...)          
                                    (1 เม.ย.. -30 ก.ย...) 

 
ลงนาม................................. 

 
ลงนาม.............................. 

 
ลงนาม.......................................... 

(...........................................) 
ผูอ้  านวยการศูนยบ์ริการวิชาการ 

วนั/เดือน/ปี....................................  

(...........................................) 
ผูร้บัมอบงาน 

วนั/เดือน/ปี...................................  

(........................................................) 
เลขานุการศูนยบ์ริการวิชาการ 

วนั/เดือน/ปี.......................................................  
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ภาระงานที่ไดร้บัมอบหมาย  (ก าหนดร่วมกบัหวัหนา้งาน/ผูบ้งัคบับญัชาและลงนามตกลง

ก่อนวนัเร่ิมงานและลงลายมือช่ือรบัมอบงาน)    
ระบุช่ือกระบวนการในการปฏิบตังิานในช่วงเวลาที่ก  าหนด 

ภาระงาน 
ตวัช้ีวดัผลสมัฤทธ์ิของ

งาน 

ก าหนดแลว้เสร็จ 
(ถา้มี) 

1.1  ภาระงานหลกั 

 (1)   ภาระงานหลกั เป็นภาระงานท่ีเป็น

เจา้ภาพงาน ท่ีตอ้งรบัผิดชอบในการออกแบบงาน 

หรือกิจกรรมต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

ออกแบบการขอสนับสนุนกิจกรรมจากบุคคลอื่นๆ แต่

ตนเองยงัเป็นเจา้ภาพงานท่ีตอ้งติดตาม ใหง้านน้ันๆ 

ส าเร็จตามเป้าหมาย 
(2)  ภาระงานหลกัจะประกอบดว้ย  

 งานประจ า  
 งานเชิงพฒันา   
 งานตามโครงการยุทธศาสตรข์อง

คณะ/ศนูย/์สถาบนั/ส านัก 
(3) การเขยีนภาระงานหลกัใหร้ะบุเฉพาะช่ือ

กระบวนงาน ไม่ตอ้งแสดงกิจกรรมของงาน  หรือแจก

แจงรายละเอียดของงาน (กิจกรรมของงานควรจดัไว้

ในคู่มือการปฏบิติังาน) 
 

การก าหนดตวัช้ีวดั 
(1)   ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งก าหนด

ร่วมกบัผูร้บัมอบงาน 
(2)   ตวัช้ีวดั จะประกอบไป

ดว้ย 
 ตวัช้ีวดัหลกัของคณะ/

ศนูย/์สถาบนั/ส านัก  
 ตวัช้ีวดัการปฏบิติังาน

ท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการ

ท างาน 
 ตวัช้ีวดัทางการบริหาร

ส าหรบัเป็นขอ้มลู

ประกอบการตดัสินใจ

แก่ผูบ้ริหาร 
 ตวัช้ีวดัเพื่อพฒันางาน

และพฒันาตนเอง 
(3) ตวัช้ีวดัสามารถ

ก าหนดไดท้ั้ง ตวัช้ีวดั 

Input Process และ 
Output หรือ 
Outcome 

 

 

 

 

เอกสารแสดงภาระงาน (Position Description)  
ส าหรบับุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ช่ือ(นาย/นาง/นางสาว):  ต าแหน่ง:  
สว่นงาน....................................... 
กลุ่มภารกิจ................................... 

ปีงบประมาณ: ....        (1 ต.ค....- 31 มี.ค......) 
                                (1 เม.ย… - 30 ก.ย…….) 



  

26 

                      คู่มือการประเมินผลการปฏบิติังานบุคลากรศนูยบ์ริการวิชาการ  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  2553   

 

ระบุช่ือกระบวนการในการปฏิบตังิานในช่วงเวลาที่ก  าหนด 
ภาระงาน ตวัช้ีวดัผลสมัฤทธ์ิของงาน ก าหนดแลว้เสร็จ 

 (ถา้มี) 
1.2  ภาระงานที่ไดร้บัมอบหมาย  

ภาระงานรอง จะประกอบดว้ย  
 งานอื่นๆ ไดแ้ก่ งานท่ีสนับสนุนหน่วยงาน

อื่น การเป็นกรรมการต่างๆ ของ

หน่วยงานอื่น  การบริการวิชาการ  
 งานสนับสนุนบุคลากรอื่น หรืองานท่ีตอ้ง

ท างานทดแทนกนั 
 งานท่ีเพิ่มเติมภายหลงัจากการก าหนด

หน้าท่ีความรบัผิดชอบแลว้ หรืองานท่ี

ไดร้บัมอบหมายเพิ่มจากผูบ้งัคบับญัชาทั้ง

ท่ีเป็นงานใหม่ หรืองานท่ีสนับสนุนเพื่อน

ร่วมงาน 

 

 ขา้ราชการ 8 ค าสัง่/ปี 
 ระดบัหวัหน้าส่วน 8 

ค าสัง่/ปี 
 พนักงาน  6 ค าสัง่/ปี 
 ลกูจา้งชัว่คราว 4 ค าสัง่/ปี 

 

1.2  ภาระงานที่ตอ้งพฒันา 

1.3.1      พฒันาคน 
 
1.3.2 พฒันางาน 
 

 จ านวน  2  ครั้ง/ปี 
 

 คู่มือการปฏบิติังาน  

จ านวน  1  เล่ม 

 

 

ความเห็นของผูม้อบหมายงาน  (เช่น ความส าคญัของงานท่ีมอบหมาย จุดเด่นของผูไ้ดร้บัการ

มอบหมายงาน ความรู ้ความสามารถ/ประสบการณเ์ฉพาะตวั) 

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. .........................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................... 
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แบบแฟ้มสะสมงาน 

 

 

 

 

 

แฟ้มสะสมงาน (PORTFOLIO) 

บุคลากรสายสนบัสนุน 

ศูนยบ์ริการวิชาการ    มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 รอบการประเมิน 

  ครั้งท่ี 1 วนัที่ 1 ตลุาคม  2552   ถึงวนัที่ 31 มีนาคม  2553 

    ครั้งท่ี 2 วนัที่ 1 เมษายน  2553  ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2553 

 

 

ช่ือ..................................................ช่ือสกุล............................................. 

               สว่นงาน............................................กลุ่มภารกิจ........................................ 

     ศูนยบ์รกิารวิชาการ    มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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รายละเอียดขอ้มูลในแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

บุคลากรต าแหน่งประเภททัว่ไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

--------------------------------------- 

สว่นที่  1 ขอ้มูลสว่นตวั 

1.1 ประวตัสิ่วนตวั 
ช่ือ นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกุล...................................................... 

เกิดวนัท่ี.......เดือน...............................พ.ศ.  ……....   อายุ............ปี   ต าแหน่ง.....................................

ระดบั.......เลขประจ าต าแหน่ง...................อตัราเงินเดือน.......................บาท 

1.2 ประวตักิารศึกษา (เรียงล าดบัจากคุณวุฒิสงูสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี พ.ศ. ที่ส  าเร็จ สถาบนั 

    

    

ขอ้มูลตามขอ้ 1.2  ก าหนดไวเ้พ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาเล่ือนต าแหน่งสงูข้ึน 

หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาท่ีส าเร็จหรืองานท่ีไดร้บัมอบหมาย หรือ เป็น

ขอ้มลูแต่งตั้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือพิจารณาผลงาน ทางวิชาการ (ถา้มี) 

1.3 ประวตักิารท างานและประสบการณท์างการบริหาร 
 

วนั / เดือน / ปี ต าแหน่ง สงักดัหน่วยงาน 

   

ขอ้มูลตามขอ้ 1.3 ก าหนดไวเ้พ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาแต่งตั้งใหเ้ป็น

ผูท้รงคุณวุฒิ  แต่งตั้งใหเ้ป็นผูบ้ริหารระดบัต่างๆตามความรู ้  ความสามารถและประสบการณ ์
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1.4 ประวตักิารลา 
 

ประเภทการลา จ านวนวนัลา หมายเหตุ 

 จ านวนครั้ง จ านวนวนั  

ลาป่วย    

ลากิจ    

ลาพกัผ่อน    

ลาคลอดบุตร    

ลาอุปสมบท    

ลาไปประกอบพิธีฮจัย ์    

ลาเขา้รบัการตรวจเลือก หรือ     

เขา้รบัการเตรียมพล    

 

ขอ้มูลตามขอ้  1.4  ก าหนดไวเ้พ่ือดคูวามถ่ีในการลาประเภทต่างๆ เพื่อใชเ้ป็น

ขอ้มลูประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนหรือการพิจารณาใหร้างวลัต่างๆ 
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สว่นที่  2 ขอ้มูลปรมิาณงาน / ภาระงาน (Position Description : PD) 

2.1   ภาระงานหลกั  

ภาระงาน ตวัช้ีวดั 
ผลสมัฤทธ์ิของงาน 

ก าหนดระยะเวลา 
แลว้เสร็จ 

เอกสารเชิงประจกัษ ์
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 2.2 ภาระงานที่ไดร้บัมอบหมาย   (ประวตักิารเป็นคณะกรรมการตา่งๆ รวมถึงการเป็น  
      สมาชิก / กรรมการสมาคมตา่ง ๆ  ) 

โครงการ หน่วยงาน เลขที่ค  าสัง่ 
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2.3 ภาระงานที่ตอ้งพฒันา   

 พฒันาคน        (การประชุม   อบรม     สมัมนาทั้งในและตา่งประเทศ  
/ การเดินไปราชการ ณ ตา่งประเทศ) 

 

ล าดบัที่ หลกัสูตร/โครงการ 
วนั  เดือน  ปี 

ที่เขา้ประชุม อบรมฯ 

หน่วยงานที่จดั 
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 พฒันางาน     (คู่มือการปฏิบตังิาน/อื่น ๆ) 

 

ล าดบัที่ ช่ือเอกสาร/ คู่มือการปฏิบตังิาน 

  

 

 

 

 

 

 

ไดต้รวจสอบขอ้มลูและหลกัฐานเชิงประจกัษ์แลว้มีความถูกตอ้งและเป็นจริงตามท่ีเจา้ตวั

รายงาน 

 

1.  ลงช่ือ............................................................. 

(……………….......................................) 

หวัหนา้ส่วนงาน......................................... 

วนั..........เดือน..........................พ.ศ............ 

 

2.  ลงช่ือ............................................................. 

(……………….......................................) 

หวัหนา้กลุ่มภารกิจ......................................... 

วนั..........เดือน..........................พ.ศ............ 
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แบบประเมินผลการปฏิบตังิานส าหรบับุคลากร ต  าแหน่งประเภททัว่ไป วิชาชีพเฉพาะหรือ

เช่ียวชาญเฉพาะ 

□  รอบประเมินครั้งที่  1  (ตั้งแต ่1 ต.ค.... – 31 มี.ค.....) 

 □  รอบประเมินครั้งที่  2  (ตั้งแต ่1 เม.ย..... – 30 ก.ย......) 

ช่ือ ..............................................     ต าแหน่ง  .....................................   เลขประจ าต าแหน่ง   ............ 

ปฏิบติังานท่ี   ศนูยบ์ริการวิชาการ   มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

โปรดใหค่้าคะแนนเป็นตามดชันีช้ีวดัที่อยูใ่นขอ้ก าหนดการจา้งหรือการปฏิบตังิาน โดยใชผ้ลงานที่ 

สรุปไวใ้นแบบรายงานผลงาน 

ดีเด่น  =  4   ดี  =  3    ตามเกณฑ ์ =  2  ตอ้งปรบัปรุง  =  1 

ประเด็นการประเมิน น ้าหนกั

(คะแนน) 

  

ผลการประเมิน 

ตนเอง 
ผูบ้งัคบับญัชา

ชั้นตน้ 
คณะกรรมการ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 คะแนน 

1.  ปริมาณงาน (.....40.....คะแนน)               

     1.1   ภาระงานหลกั                

             (1)  งานประจ า               

             (2)  งานเชิงพฒันา               

             (3)  งานตามยุทธศาสตรข์องคณะ/ศนูย/์

สถาบนั/ส านัก               

     1.2  ภาระงานรอง 
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2.  คณุภาพงาน  (...30....คะแนน)                

    2.1  ความถูกตอ้ง               

    2.2   การตรงต่อเวลา               

    2.3  การใชท้รพัยากร               

    2.4   ผลงานท่ีตรงตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงค ์         

            ของ หน่วยงาน               

3.  สมรรถนะในการปฏิบตัิงาน  (....30...คะแนน)               

     3.1  สมรรถนะหลกัในการปฏิบตัิงาน                

            (1)   ความสามารถดา้นจดัการเชิงกลยุทธ์               

            (2)   ความสามารถดา้นบริการท่ีดี                 

            (3)   ความสามารถดา้นการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ               

            (4)   ความสามารถดา้นการสัง่สมความ

เช่ียวชาญในอาชีพ               

               (5) ความสามารถดา้นการท างานเป็นทีม               

           (6)   ดา้นจริยธรรม 
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ประเด็นการประเมิน น ้าหนกั

(คะแนน) 

  

ผลการประเมิน 

ตนเอง 
ผูบ้งัคบับญัชา

ชั้นตน้ 
คณะกรรมการ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 คะแนน 

     3.2  สมรรถนะประจ  ากลุ่มงาน (ก าหนดตาม

ลกัษณะงานท่ีไดร้บัมอบหมาย)               

            (1)                  

            (2)                 

            (3)                 

              (4)               

                           

รวม 100              

      

 

ลงช่ือ............................................ผูร้บัการประเมิน      ลงช่ือ...................................ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ 

     (.................................................)          (.................................................) 

วนัท่ี............เดือน.....................พ.ศ..........    วนัท่ี.........เดือน................................พ.ศ.............. 

 

 

 

ตามประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1/2553)  ลงวนัท่ี  10 กุมภาพนัธ ์2553  

เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลยั 
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แบบรายงานผลการปฏิบตังิานส าหรบับุคลากร ต  าแหน่งประเภททัว่ไป วิชาชีพเฉพาะหรือ

เช่ียวชาญเฉพาะ 

□  รอบประเมินครั้งที่  1  (ตั้งแต ่1 ต.ค.... – 31 มี.ค.....) 

 □  รอบประเมินครั้งที่  2  (ตั้งแต ่1 เม.ย..... – 30 ก.ย......) 

 

ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว).....................................ต าแหน่ง........................เลขประจ าต าแหน่ง................. 

ปฏิบติังานท่ี.................................................................................... 

ประเด็นการประเมิน อธิบายเพื่อแสดงผลงานที่ไดท้  าสอดคลอ้งกบัประเด็นที่ประเมิน 

1.  ปริมาณงาน   

     1.1   ภาระงานหลกั   

             (1)  งานประจ า  

 

             (2)  งานเชิงพฒันา  

 

             (3)  งานตามยุทธศาสตรข์องคณะ/ศนูย/์

สถาบนั/ส านัก 
 

 

     1.2  ภาระงานรอง   
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2.  คณุภาพงาน     

    2.1  ความถูกตอ้ง   

 

 

 

    2.2   การตรงต่อเวลา   

 

 

 

    2.3  การใชท้รพัยากร   

 

 

 

    2.4   ผลงานท่ีตรงตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงค ์

 ของหน่วยงาน 
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ประเด็นการประเมิน อธิบายเพื่อแสดงผลงานที่ไดท้  าสอดคลอ้งกบัประเด็นที่ประเมิน 

3.  สมรรถนะในการปฏิบตัิงาน    

     3.1  สมรรถนะหลกัในการปฏิบตัิงาน   

            (1)   ความสามารถดา้นจดัการเชิงกลยุทธ์   

 

 

            (2)   ความสามารถดา้นบริการท่ีดี     

 

 

            (3)   ความสามารถดา้นการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ   

 

            (4)   ความสามารถดา้นการสัง่สมความ

เช่ียวชาญใน งานอาชีพ 
  

 

 

            (5)   ความสามารถดา้นการท างานเป็นทีม   

 

            (6)   ดา้นจริยธรรม   
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ลงช่ือ............................................ผูร้บัการประเมิน       ลงช่ือ..................................ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ 

    (.................................................)   (.................................................) 

วนัท่ี............เดือน..................พ.ศ.............. วนัท่ี.........เดือน.....................................พ.ศ.............. 

 

 

 

 

 
ตามประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 1/2553)  ลงวนัท่ี  10 กุมภาพนัธ ์2553  

เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลยั 

 

     3.2  สมรรถนะประจ  ากลุ่มงาน (ก าหนดตาม

ลกัษณะงานท่ีไดร้บัมอบหมาย) 
 

            (1)     

 

            (2)    

 

            (3)    

 

            (4)    
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โดยคู่มือฉบบัน้ีไดผ่้านความเห็นชอบแลว้จากผูบ้งัคบับญัชาเรียบรอ้ยแลว้  

 

 

 

................................................... 

 (นางเอ้ืองฟ้า        วรรณสิทธ์ิ) 

หวัหนา้ส่วนบริหารและธุรการ 

 

 

.................................................... 

 (นายธวชั       รตันมนตรี) 

หวัหนา้กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

 

 

...................................................... 

(นายพิชยั     เล่งพานิชย)์ 

เลขานุการศูนยบ์ริการวิชาการ 

 

 
........................................................... 

(รองศาสตราจารยอ์  านวย   ค าตี้ อ) 

ผูอ้  านวยการศูนยบ์ริการวิชาการ 

 


