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บทน า 

 

 ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 1/2554)  ลงวันที่  21  มีนาคม พ.ศ.2554  ได้

ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น       

และประกาศ   ก.บ.ม.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   (ฉบับที่ 4/2555)     ลงวันที่  26  มิถุนายน  พ.ศ.2555  

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือเป็นการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยยึด

หลักการประเมินที่มีประสิทธิภาพ     โปร่งใส      เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ต่อบุคลากร  ช่วยให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ประโยชน์และแนวปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม   และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถให้

ประโยชน์แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป   

 

 

 

 

 

ส่วนบริหารและธุรการ   กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มีนาคม  2556 

 

 

 

 



  

                      คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  สังกัดศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  2556   
 

 

 

สารบัญ 

     หน้า 

 

ค าน า 

สารบัญ 

บทน า 

วัตถุประสงค์           1 

โครงสร้างศูนย์บริการวิชาการ 

แผนการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

เกณฑ์การประเมิน          1 

ระยะเวลาการประเมิน          2 

การจัดกลุ่มระดับผลการประเมิน         3 

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน         4 
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วัตถุประสงค์ 

  การจัดท าคู่มือการประเมินเพ่ือพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาสังกัดศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซ่ึงด าเนินการประเมินโดยยึดหลักการ

ประเมินที่มีประสิทธิภาพ   โปร่งใส    เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ต่อบุคลากรและมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้

ประโยชน์สูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไปใช้ประกอบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

1. เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ    

2. เพ่ือการเลื่อนเงินเดือน     

3. เพ่ือการให้รางวัลประจ าปี  รางวัลจูงใจและค่าตอบแทนต่าง ๆ    

4. เพ่ือการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานหรือแต่งตั้งให้ด ารงค าแหน่งสูงขึ้น 

5.  เพ่ือการต่อเวลาราชการ 

6.  เพ่ือการให้ออกจากราชการ 

7.  อ่ืน ๆ ที่ ก.บ.ม. ก าหนด     

เกณฑ์การประเมิน 

1.การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70)  ให้ประเมินจากปริมาณงาน  คุณภาพงานตามดัชนีชี้

วัด  หรือองค์ประกอบอื่น ๆ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่บ่งชี้ความส าเร็จของงานตามข้อตกลงการประเมินผล

สัมฤทธิ์ของงาน 

 2.การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ให้ประเมินจากสมรรถนะหลัก  สมรรถนะ

ประจ ากลุ่มงาน  หรือสมรรถนะทางการบริหารที่ ก.บ.ม. ก าหนด  ตามข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการ

ปฏิบัติราชการ 

 กรณีท่ีผู้รับการประเมินด ารงต าแหน่งผู้บริหาร (เลขานุการ)  ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วน

ร้อยละ 70  และพฤติกรรมการปฎิบัติราชการ  สัดส่วนคะแนนร้อยละ 30 ตามข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์

ของงานและข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
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ระยะเวลาการประเมิน 

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ด าเนินการประเมินปีละ  2  รอบ  รอบละ 6 เดือน  ดังนี้ 

 รอบที่ 1   ตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  - 31  ตุลาคม 

 รอบที่  2  ตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน -  30  เมษายน 

ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการขั้นสุดท้าย  ให้เป็นไปตามประกาศ ก.บ.ม. มข. (ฉบับท่ี 1/2554)   

ลงวันที่  21  มีนาคม  2554  ได้แก่ 

ล าดับที่ ผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน 
1 อธิการบดี รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี 
  คณบดี  ผู้อ านวยการสถาบัน  ส านัก  ศูนย์  หรือ 

หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ  และผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี 

2 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับ
มอบหมาย 

หัวหน้าหน่วยงานที่จัดตั้งโดย
มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือสภามหาวิทยาลัย 

3 รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย ผู้อ านวยการกอง 
4 คณบดี  ผู้อ านวยการสถาบัน  ส านัก

ศูนย์  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ   

รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  หัวหน้าภาควิชา  
หัวหน้าสายวิชา  หรือที่เรียกชื่ออ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าภาควิชา 

  เลขานุการคณะ  หรือที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าเลขานุการคณะ 

  ข้าราชการในสังกัด 
5 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  

ผู้อ านวยการกอง  เลขานุการคณะ  หรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าเลขานุการคณะ 

ข้าราชการในสังกัด 

6 หัวหน้าหน่วยงานที่จัดตั้งโดย
มหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย 
 

ข้าราชการในสังกัด 

7 ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายจากผู้ ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ประเมิน 
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ประเมินตามล าดับที่ 1-6 แล้วแต่กรณี 
 

  

ทั้งนี้  หากผู้ประเมินมอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับที่ 7 เป็นผู้ประเมินเทน    ต้องท าเป็นค าสั่ง

มอบอ านาจให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าวเป็นหลักฐาน 

 

การจัดกลุ่มระดับผลการประเมิน 

โดยให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น  5  ระดับ  ดังนี้ 

ระดับผลการประเมิน คะแนน (ร้อยละ) 
ดีเด่น 90-100 
ดีมาก 80-89 

ดี 70-79 
พอใช้ 60-69 

ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า  60 
  

กรณีท่ีบุคลากรผู้ใดมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  อยู่ในระดับต้องปรับปรุงให้ถือว่าไม่ผ่าน

การประเมิน  หากไม่ผ่านการประเมิน 2 รอบ ติดต่อกันให้น าผลการประเมินไปประกอบการพิจารณา

ด าเนินการตามข้อ 6 ของประกาศนี้ 

การก าหนดจ านวนครั้งการมาท างานสายในแต่ละรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ดังนี้ 

ระดับผลการประเมิน มาท างานสาย 
ดีเด่น ไม่เกิน  3  ครั้ง 
ดีมาก ไม่เกิน  6  ครั้ง 

ดี ไม่เกิน  9  ครั้ง 

พอใช้ ไม่เกิน  12  ครั้ง 

ต้องปรับปรุง เกิน  12  ครั้ง 
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กรณีท่ีบุคลากรผู้ใดมีจ านวนครั้งการมาท างานสายเกินกว่าหลักเกณฑ์  แต่ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน

พิจารณาแล้วเห็นว่า   มีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อนเงินเดือนให้บุคลากรผู้นั้น  ตามผลการประเมินเดิม   ให้ผู้มี

อ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนน าเสนอที่ประชุม ก.บ.ม.  พร้อมเหตุผลเพ่ือพิจารณาเป็นการเฉพาะราย 

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ด าเนินการตามวิธีการ  ดังนี้ 

1.  ก่อนเริ่มประเมินให้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการให้ทราบโดยทั่วกัน 

2. ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินซึ่งเป็นผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการและผู้รับการ 

ประเมินก าหนดข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกัน  พร้อมทั้งตัวชี้วัดและหลักฐานบ่งชี้ผลสมัฤทธิ์ของงาน 

3. ในแต่ละรอบการประเมินให้ประเมินตามที่ได้ตกลงกันไว้ 

4. ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการให้ค าปรึกษาแนะน าผู้รับการ 

ประเมินเพ่ือปรับปรุง  แก้ไขและพัฒนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน  และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการที่ตรงกับ

ความต้องการของหน่วยงาน 

5. เมื่อสิ้นรอบการประเมิน  ให้ผู้รับการประเมินรายงานผลการปฏิบัติราชการ  โดยระบุผลงานที่ 

บ่งชี้ความส าเร็จตามข้อตกลงพร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์  ตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดภายใน  30  วัน

นับตั้งแต่วันที่ครบก าหนดส่งรายงานของผู้รับการประเมิน 

6. ผู้อ านวยการต้องประเมินและส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองภายใน  30  วัน  นับตั้งแต่วันที่ 

ครบก าหนดส่งรายงานของผู้ถูกประเมิน 

7. คณะกรรมการกลั่นกรองต้องพิจารณาผลการประเมินและรายงานผลให้มหาวิทยาลัยโดยผ่าน 

หน่วยงานในแต่ละรอบ 

-  รอบท่ี 1  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 

- รอบท่ี 2    ภายในเดือนสิงหาคม 
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8. ให้ผู้อ านวยการแจ้งผลประเมินให้ผู้รับประเมินรับทราบเป็นรายบุคคล  โดยลงลายมือชื่อ 

รับทราบผลการประเมิน    กรณีท่ีไม่ยินยอมให้หาพยานบุคคลลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานว่าได้มีการผลการ

ประเมินแล้ว 

9. หากผู้รับการประเมินเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม  ให้อุทธรณ์ผลการประเมินต่อคณะกรรมการ 

กลั่นกรอง  ภายใน  30  วัน    นับแต่วันที่รับทราบผลการประเมิน     ผลการอุทธรณ์เป็นประการใดให้เสนอ

อธิการบดีวินิจฉัย 

10. ให้หน่วยงานประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผย 

ให้ทราบโดยทั่วกัน  เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาการปฏิบัติราฃการในรอบต่อไปให้ดี

ยิ่งขึ้น 

11. ให้ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการส่งผลการประเมินให้คณะกรรมการกลั่นกรองก่อนน าเสนอ 

อธิการบดี 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน  และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีปัจจัยในการประเมิน  2  

องค์ประกอบ  ได้แก่  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  และการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการจาก

สมรรถนะหลัก  สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน  และสมรรถนะทางการบริหาร   

1.  ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน  หมายถึง  งานที่ปฏิบัติได้ผลผลิตตามเป้าหมาย  และเกิดผลลัพธ์ตรง 

ตามวัตถุประสงค์  ซึ่งมีสัดส่วนคะแนนในการประเมินร้อยละ  70  ให้ประเมินจากปริมาณงาน  คุณภาพงาน  

ความรวดเร็ว  หรือตรงตามเวลาที่ก าหนด  หรือความประหยัด  หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรตามดัชนี

ชี้วัด  หรือองค์ประกอบอ่ืน ๆ  โดยพิจารณาจากหลักฐานที่บ่งชี้ความส าเร็จของงานตามหน่วยงาน ตาม

ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  การวิเคราะห์ภาระงาน  การก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ

หน่วยงาน  หรือดัชนีชี้วัดโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละรอบการประเมินที่ผู้ประเมิน

และผู้รับการประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการตามภาระงานใด

ภาระงานหนึ่งของหน่วยงาน  ดังนี้ 
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-  ภาระงานหลักคือภาระงานตามโครงสร้างหน่วยงาน 

- ภาระงานตามนโยบายหรือตามยุทธศาสตร์การบริหารของหน่วยงาน 

- ภาระงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

- ภาระงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ 

1.1 ดัชนี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ดัชนี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน  หมายถึง  การก าหนดภาระงานหรือความรับผิดชอบหลัก หรือ 

ความคาดหวังของผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและเป้าหมายการปฏิบัติงานของ

โครงสร้างหน่วยงานเป็นหลักและมีความชัดเจน  สามารถวัดได้  และมีหลักฐานเชิงประจักษ์  แบ่งออกได้ 5  

ด้าน  ดังนี้ 

1.1.1 ด้านปริมาณงาน  ให้พิจารณาจากจ านวนผลงานซึ่งเป็นงานจากภาระงานหลัก 

หรือตามโครงสร้างหน่วยงาน  ภาระงานตามนโยบายหรือตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  ภาระงานตามระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  หรือภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

พิเศษที่ปฏิบัติงานได้ผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด  ตามข้อตกลง  หรือตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

  1.1.2  คุณภาพงาน   ให้พิจารณาจากความถูกต้อง  ความครบถ้วนสมบูรณ์และความ

ประณีตของงาน  ผลส าเร็จของงานบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน  ไม่เกิดความผิดพลาด  หรือมีปัญหาตามมา

ภายหลัง 

  1.1.3 การตรงต่อเวลา หรือความรวดเร็วในการปฏิบัติงานให้พิจารณาจากการปฏิบัติงานตาม

ข้อตกลงหรือภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  หรือตามที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม 

  1.1.4  การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  หรือความคุ้มค่าในการใช้บุคคล   วัสดุ  และอุปกรณ์    

ให้พิจารณาจากการใช้ทรัพยากรในการผลิตผลงาน  หรือการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม  และให้บรรลุผลส าเร็จ

หรือความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรที่ใช้กับผลผลิตของงาน  กิจกรรม  โครงการและแผนงาน 

  1.1.5  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต้องสอดคล้องกับเป้าหมายที่หน่วยงานก าหนด 
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2.  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก าหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ     เป็นสัดส่วนคะแนนร้อยละ   

30  โดยให้ประเมินจากสมรรถนะหลัก   สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน  และสมรรถนะทางการบริหารที่  ก.บ.ม.

ก าหนด  ตามข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ   เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับ

แนวทางท่ี ก.พ.อ.ก าหนด 

 สมรรถนะ  ความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งข้าราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ. ก าหนด  ประกอบด้วย 

ก.  สมรรถนะ  ประกอบด้วย 

1.  สมรรถนะหลัก   หมายถึง    คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรทุกต าแหน่ง      ซ่ึง 

มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้นเพ่ือหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันในองค์กรให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์  ปรัชญาและพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย  5 สมรรถนะ  ได้แก่ 

1.1  บริการที่ดี 

1.2  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

1.3  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

1.4  การท างานเป็นทีม 

1.5  การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 

 2.  สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน (สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ)  หมายถึง  คุณลักษณะเชิง

พฤติกรรมที่ก าหนดเฉพาะส าหรับสายงานหรือต าแหน่ง  เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม

กับต าแหน่งหน้าที่  และส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น  ประกอบด้วย  16  สมรรถนะ  

ได้แก่ 

  2.1  การคิดวิเคราะห์ 

  2.2  การมองภาพองค์รวม 

  2.3  การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 

  2.4  การสั่งการตามอ านาจหน้าที่ 
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  2.5  การสืบเสาะหาข้อมูล 

  2.6  ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม 

  2.7  ความเข้าใจผู้อ่ืน 

  2.8  ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 

  2.9  ความคิดสร้างสรรค์ (การด าเนินการเชิงรุก) 

  2.10 การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 

  2.11 ความมั่นใจในตัวเอง 

  2.12  ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 

  2.13 ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

  2.14 สุนทรียภาพทางศิลปะ 

  2.15 ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ 

  2.16 การสร้างสัมพันธภาพ 

 3.  สมรรถนะทางการบริหาร  หมายถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ก าหนดเฉพาะต าแหน่งส าหรับ

ประเภทผู้บริหาร   เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการบริหารให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ประกอบด้วย  6  สมรรถนะ ได้แก่ 

  3.1  สภาวะผู้น า 

  3.2  วิสัยทัศน์ 

  3.3  การวางกลยุทธ์ภาครัฐ 

3.4  ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน 

  3.5  การควบคุมตนเอง 

  3.6  การสอนงานและการมอบหมายงาน 
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 4.  ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  หมายถึง  องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ใช้

ในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง   ประกอบด้วย  ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  และความรู้เรื่อง

กฎหมายและกฎระเบียบราชการในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่ง 

 5.  ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  หมายถึง  การน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน

จนเกิดความช านาญ และคล่องแคล่ว  ได้แก่ 

  5.1 การใช้คอมพิวเตอร์ 

  5.2 การใช้ภาษาอังกฤษ 

  5.3 การค านวณ 

  5.4 การจัดการข้อมูล 
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ระดับความคาดหวังสมรรถนะ  ความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ผลสัมฤทธิ์ของงาน  และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  ของบุคลากรสังกัดศูนย์บริการวิชาการ  

1.  ต าแหน่งผู้บริหาร 

 

 
 

 
 

 

   

ก. สมรรถนะหลัก 
(ส าหรับข้าราชการทุกคน) 

(1) ระดับ
สมรรถนะที่
คาดหวัง 

(2) ระดับ
สมรรถนะ

ที่
แสดงออก 

 ก.1  การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 3  

 ก.2  การบริการที่ด ี 3  

 ก.3  การสั่งสมความ  
    เชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

3  

 ก.4  การยึดมั่นในความ   
     ถูกต้องชอบธรรมและ 
     จริยธรรม 

3  

 ก.5  การท างานเป็นทีม 3  

ข. สมรรถนะประจ ากลุม่งาน
(ส าหรับข้าราชการในแตล่ะกลุ่มงาน 

ตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด 

(3) ระดับ
สมรรถนะ
ที่คาดหวัง 

(4) ระดับ
สมรรถนะ

ที่
แสดงออก 

 ข.1  ความรู้ความสามารถท่ีจ าเปน็
ส าหรับการปฏิบตัิงาน 

3  

 ข.2  ความรู้กฎหมายและ
กฎระเบียบ 

3  

 ข.3  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร ์ 2  
 ข.4  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 2  
 ข.5  ทักษะการจัดการข้อมูล 3  

ค. สมรรถนะทางการบริหาร
(ส าหรับข้าราชการประเภท

บริหาร ตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด 

(5) ระดับ
สมรรถนะที่
คาดหวัง 

(6) ระดับ
สมรรถนะ

ที่
แสดงออก 

 ค.1  สภาวะผู้น า 3  

 ค.2  วิสัยทัศน์ 3  

 ค.3  การวางกลยุทธ์ภาครัฐ 3  
 ค.4  ศักยภาพเพื่อน าการ 
       ปรับเปลี่ยน 

3  

 ค.5  การสอนงานและการ
มอบหมายงาน 

3  
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2.  ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ 

2.1  ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการพิเศษ 

 
 
 

 

ก. สมรรถนะหลัก 
(ส าหรับข้าราชการทุกคน) 

(1) ระดับ
สมรรถนะที่
คาดหวัง 

(2) ระดับ
สมรรถนะที่
แสดงออก 

 ก.1  การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 3  

 ก.2  การบริการที่ด ี 3  

 ก.3  การสั่งสมความ  
    เชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

3  

 ก.4  การยึดมั่นในความ   
     ถูกต้องชอบธรรมและ 
     จริยธรรม 

3  

 ก.5  การท างานเป็นทีม 3  

ข. สมรรถนะประจ ากลุม่งาน
(ส าหรับข้าราชการในแตล่ะกลุ่มงาน 

ตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด 

(3) ระดับ
สมรรถนะ
ที่คาดหวัง 

(4) ระดับ
สมรรถนะที่
แสดงออก 

 ข.1  การคิดวิเคราะห ์ 3  

 ข.2  ความเข้าใจผู้อื่น 3  

 ข.3  การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน 

3  

 ข.4  ความมั่นใจในตนเอง 3  
 ข.5  ความรู้ความสามารถท่ีจ าเปน็
ส าหรับการปฏิบตัิงาน 

3  

ค. ความรู้ความสามารถและ
ทักษะที่จ าเป็นในการ

ปฏิบัติงาน 

(5) ระดับ
สมรรถนะ
ที่คาดหวัง 

(6) ระดับ
สมรรถนะที่
แสดงออก 

 ค.1  ความรูค้วามสามารถท่ี
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

3  

 ค.2  ความรู้เรื่องกฎหมาย
และกฎระเบยีบราชการ 

3  

 ค.3  ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร ์

2  

 ค.4  ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

2  

 ค.5  ทักษะการค านวณ 2  

ค.6 ทักษะการจัดการข้อมูล 2  
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2.2  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 

 
 
 

 

 

ก. สมรรถนะหลัก 
(ส าหรับข้าราชการทุกคน) 

(1) ระดับ
สมรรถนะที่
คาดหวัง 

(2) ระดับ
สมรรถนะที่
แสดงออก 

 ก.1  การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 3  

 ก.2  การบริการที่ด ี 3  

 ก.3  การสั่งสมความ  
    เชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

3  

 ก.4  การยึดมั่นในความ   
     ถูกต้องชอบธรรมและ 
     จริยธรรม 

3  

 ก.5  การท างานเป็นทีม 3  

ข. สมรรถนะประจ ากลุม่งาน
(ส าหรับข้าราชการในแตล่ะกลุ่มงาน 

ตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด 

(3) ระดับ
สมรรถนะ
ที่คาดหวัง 

(4) ระดับ
สมรรถนะที่
แสดงออก 

 ข.1  การคิดวิเคราะห ์ 3  

 ข.2  ความเข้าใจผู้อื่น 3  

 ข.3  การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน 

3  

 ข.4  ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 3  
 ข.5  ความรู้ความสามารถท่ีจ าเปน็
ส าหรับการปฏิบตัิงาน 

3  

ค. ความรู้ความสามารถและ
ทักษะที่จ าเป็นในการ

ปฏิบัติงาน 

(5) ระดับ
สมรรถนะ
ที่คาดหวัง 

(6) ระดับ
สมรรถนะที่
แสดงออก 

 ค.1  ความรูค้วามสามารถท่ี
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

3  

 ค.2  ความรู้เรื่องกฎหมาย
และกฎระเบยีบราชการ 

3  

 ค.3  ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร ์

2  

 ค.4  ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

2  

 ค.5  ทักษะการค านวณ 2  

ค.6 ทักษะการจัดการข้อมูล 2  
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2.3 ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 

 
 
 

 
 

 

 

ก. สมรรถนะหลัก 
(ส าหรับข้าราชการทุกคน) 

(1) ระดับ
สมรรถนะที่
คาดหวัง 

(2) ระดับ
สมรรถนะที่
แสดงออก 

 ก.1  การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 3  

 ก.2  การบริการที่ด ี 3  

 ก.3  การสั่งสมความ  
    เชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

3  

 ก.4  การยึดมั่นในความ   
     ถูกต้องชอบธรรมและ 
     จริยธรรม 

3  

 ก.5  การท างานเป็นทีม 3  

ข. สมรรถนะประจ ากลุม่งาน
(ส าหรับข้าราชการในแตล่ะกลุ่มงาน 

ตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด 

(3) ระดับ
สมรรถนะ
ที่คาดหวัง 

(4) ระดับ
สมรรถนะที่
แสดงออก 

 ข.1  การคิดวิเคราะห ์ 3  

 ข.2  ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 3  

 ข.3  การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน 

3  

 ข.4  การสร้างสัมพันธภาพ 3  

ค. ความรู้ความสามารถและ
ทักษะที่จ าเป็นในการ

ปฏิบัติงาน 

(5) ระดับ
สมรรถนะ
ที่คาดหวัง 

(6) ระดับ
สมรรถนะที่
แสดงออก 

 ค.1  ความรูค้วามสามารถท่ี
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

3  

 ค.2  ความรู้เรื่องกฎหมาย
และกฎระเบยีบราชการ 

3  

 ค.3  ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร ์

2  

 ค.4  ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

2  

 ค.5  ทักษะการค านวณ 5  

ค.6 ทักษะการจัดการข้อมูล 2  
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3.  ต าแหน่งระดับช านาญการ 

3.1  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ 

       
   

 

 

 

 

ก. สมรรถนะหลัก 
(ส าหรับข้าราชการทุกคน) 

(1) ระดับ
สมรรถนะที่
คาดหวัง 

(2) ระดับ
สมรรถนะที่
แสดงออก 

 ก.1  การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 2  

 ก.2  การบริการที่ด ี 2  

 ก.3  การสั่งสมความ  
    เชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

2  

 ก.4  การยึดมั่นในความ   
     ถูกต้องชอบธรรมและ 
     จริยธรรม 

2  

 ก.5  การท างานเป็นทีม 2  

ข. สมรรถนะประจ ากลุม่งาน
(ส าหรับข้าราชการในแตล่ะกลุ่มงาน 

ตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด 

(3) ระดับ
สมรรถนะ
ที่คาดหวัง 

(4) ระดับ
สมรรถนะที่
แสดงออก 

 ข.1  การคิดวิเคราะห ์ 2  

 ข.2  ความเข้าใจผู้อื่น 2  

 ข.3  การตรวจสอบความถูกต้อง 
       ตามกระบวนงาน 

2  

 ข.4  ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 2  
 ข.5  ความรู้ความสามารถท่ีจ าเปน็
ส าหรับการปฏิบตัิงาน 

2  

ค. ความรู้ความสามารถและ
ทักษะที่จ าเป็นในการ

ปฏิบัติงาน 

(5) ระดับ
สมรรถนะ
ที่คาดหวัง 

(6) ระดับ
สมรรถนะที่
แสดงออก 

 ค.1  ความรูค้วามสามารถท่ี
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

2  

 ค.2  ความรู้เรื่องกฎหมาย
และกฎระเบยีบราชการ 

2  

 ค.3  ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร ์

2  

 ค.4  ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

2  

 ค.5  ทักษะการค านวณ 2  

ค.6 ทักษะการจัดการข้อมูล 2  
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3.2 ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

       
   

 
 

 

 

 

 

ก. สมรรถนะหลัก 
(ส าหรับข้าราชการทุกคน) 

(1) ระดับ
สมรรถนะที่
คาดหวัง 

(2) ระดับ
สมรรถนะที่
แสดงออก 

 ก.1  การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 2  

 ก.2  การบริการที่ด ี 2  

 ก.3  การสั่งสมความ  
    เชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

2  

 ก.4  การยึดมั่นในความ   
     ถูกต้องชอบธรรมและ 
     จริยธรรม 

2  

 ก.5  การท างานเป็นทีม 2  

ข. สมรรถนะประจ ากลุม่งาน
(ส าหรับข้าราชการในแตล่ะกลุ่มงาน 

ตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด 

(3) ระดับ
สมรรถนะ
ที่คาดหวัง 

(4) ระดับ
สมรรถนะที่
แสดงออก 

 ข.1  การคิดวิเคราะห ์ 2  

 ข.2  การมองภาพองค์รวม 2  

 ข.3  การสืบเสาะหาข้อมลู 2  
 ข.4  ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 2  
 ข.5  ความรู้ความสามารถท่ีจ าเปน็
ส าหรับการปฏิบตัิงาน 

2  

ค. ความรู้ความสามารถและ
ทักษะที่จ าเป็นในการ

ปฏิบัติงาน 

(5) ระดับ
สมรรถนะ
ที่คาดหวัง 

(6) ระดับ
สมรรถนะที่
แสดงออก 

 ค.1  ความรูค้วามสามารถท่ี
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

2  

 ค.2  ความรู้เรื่องกฎหมาย
และกฎระเบยีบราชการ 

2  

 ค.3  ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร ์

2  

 ค.4  ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

2  

 ค.5  ทักษะการค านวณ 2  

ค.6 ทักษะการจัดการข้อมูล 2  
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3.3 ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุช านาญการ 

       
  
 

 
 

 

 

 

 

 

ก. สมรรถนะหลัก 
(ส าหรับข้าราชการทุกคน) 

(1) ระดับ
สมรรถนะที่
คาดหวัง 

(2) ระดับ
สมรรถนะที่
แสดงออก 

 ก.1  การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 2  

 ก.2  การบริการที่ด ี 2  

 ก.3  การสั่งสมความ  
    เชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

2  

 ก.4  การยึดมั่นในความ   
     ถูกต้องชอบธรรมและ 
     จริยธรรม 

2  

 ก.5  การท างานเป็นทีม 2  

ข. สมรรถนะประจ ากลุม่งาน
(ส าหรับข้าราชการในแตล่ะกลุ่มงาน 

ตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด 

(3) ระดับ
สมรรถนะ
ที่คาดหวัง 

(4) ระดับ
สมรรถนะที่
แสดงออก 

 ข.1  การคิดวิเคราะห ์ 2  

 ข.2  การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน 

2  

 ข.3  การสืบเสาะหาข้อมลู 2  
 ข.4  ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 2  

ค. ความรู้ความสามารถและ
ทักษะที่จ าเป็นในการ

ปฏิบัติงาน 

(5) ระดับ
สมรรถนะ
ที่คาดหวัง 

(6) ระดับ
สมรรถนะที่
แสดงออก 

 ค.1  ความรูค้วามสามารถท่ี
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

2  

 ค.2  ความรู้เรื่องกฎหมาย
และกฎระเบยีบราชการ 

2  

 ค.3  ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร ์

2  

 ค.4  ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

2  

 ค.5  ทักษะการค านวณ 2  

ค.6 ทักษะการจัดการข้อมูล 2  
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4.  ระดับปฏิบัติการ 

4.1  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ระดับปฏิบัติการ) 

       
  
 

 
 

 

 

 

ก. สมรรถนะหลัก 
(ส าหรับข้าราชการทุกคน) 

(1) ระดับ
สมรรถนะที่
คาดหวัง 

(2) ระดับ
สมรรถนะที่
แสดงออก 

 ก.1  การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 1  

 ก.2  การบริการที่ด ี 1  

 ก.3  การสั่งสมความ  
    เชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

1  

 ก.4  การยึดมั่นในความ   
     ถูกต้องชอบธรรมและ 
     จริยธรรม 

1  

 ก.5  การท างานเป็นทีม 1  

ข. สมรรถนะประจ ากลุม่งาน
(ส าหรับข้าราชการในแตล่ะกลุ่มงาน 

ตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด 

(3) ระดับ
สมรรถนะ
ที่คาดหวัง 

(4) ระดับ
สมรรถนะที่
แสดงออก 

 ข.1  ความเข้าใจผู้อื่น 1  

 ข.2  การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน 

1  

 ข.3  ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 1  
ข.4 การสร้างสมัพันธภาพ 1  

ค. ความรู้ความสามารถและ
ทักษะที่จ าเป็นในการ

ปฏิบัติงาน 

(5) ระดับ
สมรรถนะ
ที่คาดหวัง 

(6) ระดับ
สมรรถนะที่
แสดงออก 

 ค.1  ความรูค้วามสามารถท่ี
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

1  

 ค.2  ความรู้เรื่องกฎหมาย
และกฎระเบยีบราชการ 

2  

 ค.3  ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร ์

2  

 ค.4  ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

2  

 ค.5  ทักษะการค านวณ 2  

ค.6 ทักษะการจัดการข้อมูล 2  
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4.2 ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  (ระดับปฏิบัติการ) 

       
  
 

 
 

 

 

 

 

ก. สมรรถนะหลัก 
(ส าหรับข้าราชการทุกคน) 

(1) ระดับ
สมรรถนะที่
คาดหวัง 

(2) ระดับ
สมรรถนะที่
แสดงออก 

 ก.1  การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 1  

 ก.2  การบริการที่ด ี 1  

 ก.3  การสั่งสมความ  
    เชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

1  

 ก.4  การยึดมั่นในความ   
     ถูกต้องชอบธรรมและ 
     จริยธรรม 

1  

 ก.5  การท างานเป็นทีม 1  

ข. สมรรถนะประจ ากลุม่งาน
(ส าหรับข้าราชการในแตล่ะกลุ่มงาน 

ตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด 

(3) ระดับ
สมรรถนะ
ที่คาดหวัง 

(4) ระดับ
สมรรถนะที่
แสดงออก 

 ข.1  การคิดวิเคราะห ์ 1  

 ข.2  การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน 

1  

 ข.3  ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 1  
ข.4 การสร้างสมัพันธภาพ 1  

ค. ความรู้ความสามารถและ
ทักษะที่จ าเป็นในการ

ปฏิบัติงาน 

(5) ระดับ
สมรรถนะ
ที่คาดหวัง 

(6) ระดับ
สมรรถนะที่
แสดงออก 

 ค.1  ความรูค้วามสามารถท่ี
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

1  

 ค.2  ความรู้เรื่องกฎหมาย
และกฎระเบยีบราชการ 

2  

 ค.3  ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร ์

2  

 ค.4  ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

2  

 ค.5  ทักษะการค านวณ 2  

ค.6 ทักษะการจัดการข้อมูล 2  
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4.3 ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ระดับปฏิบัติการ) 

       
  
 

 
 

 

 

 

 

ก. สมรรถนะหลัก 
(ส าหรับข้าราชการทุกคน) 

(1) ระดับ
สมรรถนะที่
คาดหวัง 

(2) ระดับ
สมรรถนะที่
แสดงออก 

 ก.1  การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 1  

 ก.2  การบริการที่ด ี 1  

 ก.3  การสั่งสมความ  
    เชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

1  

 ก.4  การยึดมั่นในความ   
     ถูกต้องชอบธรรมและ 
     จริยธรรม 

1  

 ก.5  การท างานเป็นทีม 1  

ข. สมรรถนะประจ ากลุม่งาน
(ส าหรับข้าราชการในแตล่ะกลุ่มงาน 

ตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด 

(3) ระดับ
สมรรถนะ
ที่คาดหวัง 

(4) ระดับ
สมรรถนะที่
แสดงออก 

 ข.1  การคิดวิเคราะห ์ 1  

ข.2  ความเข้าใจผู้อื่น 1  

 ข.3  การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน 

1  

 ข.4  ความมั่นใจในตนเอง 1  

ค. ความรู้ความสามารถและ
ทักษะที่จ าเป็นในการ

ปฏิบัติงาน 

(5) ระดับ
สมรรถนะ
ที่คาดหวัง 

(6) ระดับ
สมรรถนะที่
แสดงออก 

 ค.1  ความรูค้วามสามารถท่ี
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

1  

 ค.2  ความรู้เรื่องกฎหมาย
และกฎระเบยีบราชการ 

2  

 ค.3  ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร ์

2  

 ค.4  ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

2  

 ค.5  ทักษะการค านวณ 2  

ค.6 ทักษะการจัดการข้อมูล 2  
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4.4 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา (ระดับปฎิบัติการ) 

       
  
 

 
 

 

 

4.5 ต าแหน่งนักสารสนเทศ (ระดับปฎิบัติการ) 

ก. สมรรถนะหลัก 
(ส าหรับข้าราชการทุกคน) 

(1) ระดับ
สมรรถนะที่
คาดหวัง 

(2) ระดับ
สมรรถนะที่
แสดงออก 

 ก.1  การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 1  

 ก.2  การบริการที่ด ี 1  

 ก.3  การสั่งสมความ  
    เชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

1  

 ก.4  การยึดมั่นในความ   
     ถูกต้องชอบธรรมและ 
     จริยธรรม 

1  

 ก.5  การท างานเป็นทีม 1  

ข. สมรรถนะประจ ากลุม่งาน
(ส าหรับข้าราชการในแตล่ะกลุ่มงาน 

ตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด 

(3) ระดับ
สมรรถนะ
ที่คาดหวัง 

(4) ระดับ
สมรรถนะที่
แสดงออก 

 ข.1  การคิดวิเคราะห ์ 1  

ข.2  ความเข้าใจผู้อื่น 1  

 ข.3  การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน 

1  

 ข.4  ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 1  

ค. ความรู้ความสามารถและ
ทักษะที่จ าเป็นในการ

ปฏิบัติงาน 

(5) ระดับ
สมรรถนะ
ที่คาดหวัง 

(6) ระดับ
สมรรถนะที่
แสดงออก 

 ค.1  ความรูค้วามสามารถท่ี
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

1  

 ค.2  ความรู้เรื่องกฎหมาย
และกฎระเบยีบราชการ 

2  

 ค.3  ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร ์

2  

 ค.4  ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

2  

 ค.5  ทักษะการค านวณ 2  

ค.6 ทักษะการจัดการข้อมูล 2  
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ก. สมรรถนะหลัก 
(ส าหรับข้าราชการทุกคน) 

(1) ระดับ
สมรรถนะที่
คาดหวัง 

(2) ระดับ
สมรรถนะที่
แสดงออก 

 ก.1  การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 1  

 ก.2  การบริการที่ด ี 1  

 ก.3  การสั่งสมความ  
    เชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

1  

 ก.4  การยึดมั่นในความ   
     ถูกต้องชอบธรรมและ 
     จริยธรรม 

1  

 ก.5  การท างานเป็นทีม 1  

ข. สมรรถนะประจ ากลุม่งาน
(ส าหรับข้าราชการในแตล่ะกลุ่มงาน 

ตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด 

(3) ระดับ
สมรรถนะ
ที่คาดหวัง 

(4) ระดับ
สมรรถนะที่
แสดงออก 

 ข.1  การคิดวิเคราะห ์ 1  

ข.2  ความเข้าใจผู้อื่น 1  

 ข.3  การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน 

1  

 ข.4  ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 2  

ค. ความรู้ความสามารถและ
ทักษะที่จ าเป็นในการ

ปฏิบัติงาน 

(5) ระดับ
สมรรถนะ
ที่คาดหวัง 

(6) ระดับ
สมรรถนะที่
แสดงออก 

 ค.1  ความรูค้วามสามารถท่ี
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

1  

 ค.2  ความรู้เรื่องกฎหมาย
และกฎระเบยีบราชการ 

2  

 ค.3  ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร ์

2  

 ค.4  ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

2  

 ค.5  ทักษะการค านวณ 2  

ค.6 ทักษะการจัดการข้อมูล 2  
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ภาคผนวก 

 

ระเบียบ  ค าสั่ง  และประกาศที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 - ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1/2554)  ลงวันที่  21  มีนาคม พ.ศ.2554  เรื่อง  

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 - ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2554)  เรื่อง ก าหนดจ านวนครั้ง 

การมาท างานสายเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 - ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4/2555)  ลงวันที ่  26  มิถุนายน พ.ศ.2555  เรื่อง  

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว  สังกัด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

- ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (องค์ประกอบท่ี 1) 

- ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (องค์ประกอบท่ี 2) 

 

 

 

********************************************* 
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แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้รับการประเมิน 

รอบการประเมิน      รอบท่ี ๑        ๑  พฤษภาคม 25..     ถึง ๓๑  ตุลาคม  25..                   

      รอบท่ี ๒        ๑ พฤศจิกายน 25..   ถึง ๓o   เมษายน  25.. 

ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)___________________________________________ 

ต าแหน่ง_________________________ประเภทต าแหน่ง_____________________________ 

ระดับต าแหน่ง_____________________ สังกัด____________________________________ 

ชื่อผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)________________________________________________ 

ต าแหน่ง__________________________________________________________________ 

ค าช้ีแจง 
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบตัิราชการนี้มดี้วยกัน ๓ หน้า ประกอบด้วย 
ส่วนท่ี ๑: ข้อมูลของผู้รับการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวผู้รับการประเมิน 
ส่วนท่ี ๒: สรุปผลการประเมิน ใช้เพื่อกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธ์ิ ของงาน องค์ประกอบด้าน
พฤติกรรมการปฏิบตัิราชการ และน้ าหนักของทั้งสององค์ประกอบในแบบสรุปส่วนท่ี  ๒ นี้ ยังใช้ส าหรับค านวณคะแนนผลการ
ปฏิบัติราชการรวมด้วย 
      - ส าหรับคะแนนองค์ประกอบด้านผลสมัฤทธ์ิของงาน ให้น ามาจากแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน โดยให้แนบท้ายแบบ
สรุปฉบับนี ้
      - ส าหรับคะแนนองค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบัตริาชการ ให้น ามาจากแบบประเมินสมรรถนะ โดยให้แนบท้าย
แบบสรุปฉบับน้ี 
ส่วนท่ี ๓: แผนพัฒนาการปฏิบตัิราชการรายบุคคล ผู้ประเมินและผูร้ับการประเมินร่วมกันจดัท าแผนพัฒนาผลการปฏิบัติ
ราชการ 
ส่วนท่ี ๔: การรับทราบผลการประเมิน ผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน 
ส่วนท่ี ๕: ความเห็นของผู้บังคับบญัชาเหนือข้ึนไป ผู้บังคับบญัชาเหนือขึ้นไปกลั่นกรองผลการประเมิน แผนพัฒนาการปฏิบตัิ
ราชการและให้ความเห็น 
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ส่วนที ่๒: การสรุปผลการประเมิน 

องค์ประกอบการประเมิน คะแนน 
(ก) 

น้ าหนัก 
(ข) 

รวมคะแนน(ก)+(ข) 

องค์ประกอบที่ ๑: ผลสัมฤทธิ์ของงาน (70%)  70  
องค์ประกอบที่ ๒: พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (30%)  30  
องค์ประกอบอ่ืน (ถ้าม)ี    

รวม ๑oo %  
 

ระดับผลการประเมิน 
  ดีเด่น 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช้ 
  ต้องปรับปรุง 
 
ส่วนที่ ๓: แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

 
ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่ต้องการการพัฒนา 
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ส่วนที่ ๔: การรับทราบผลการประเมิน 
 
ผู้รับการประเมิน : 
      ได้รับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการปฏิบัติการ   
      ปฏิบัติราชการรายบุคคลแล้ว 

 
ลงชื่อ : …………………………….. 
ต าแหน่ง : ………………………… 
วันที่ : ……………………………… 

ผู้ประเมิน : 
      ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบ 
      ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่………………………………………. 
       แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบผลการประเมิน 
       โดยม…ี…………………………………….เป็นพยาน 
                                              ลงชื่อ…………………….พยาน 
                                              ต าแหน่ง……………………… 
                                              วันที่…………………………… 

 
ลงชื่อ : …………………………….. 
ต าแหน่ง : ………………………… 
วันที่ : ……………………………… 

 
ส่วนที่ ๕: ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
 
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป: 
      เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
      มีความเห็นต่างดังนี้ 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ : ……………………………. 
ต าแหน่ง : ………………………… 
วันที่ : ……………………………… 

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง (ถ้ามี) : 
      เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
      มีความเห็นต่างดังนี้ 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ : …………………………….. 
ต าแหน่ง : ………………………… 
วันที่ : ……………………………… 



  
1 

                      คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  สังกัดศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  2556   
 

ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (องค์ประกอบที่ 1) 
รอบการประเมิน         รอบท่ี 1 (1  พฤษภาคม  25..  - 31  ตุลาคม  25..               รอบท่ี 2  ( 1  พฤศจิกายน  25..  -  30  เมษายน  25.. ) 
ชื่อผู้รับการประเมิน……………………. ต าแหน่ง/ระดับ……………………………. สังกัด …………………………………………………………………………………………. 

ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน………………………………………… ต าแหน่ง/ระดับ ……………………………………………………………………………………………. 
(1)  

กิจกกรม / โครงการ / งาน 
(2)  

ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน 
(3)  

ระดับค่าเป้าหมาย 
(4) 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

(5) 
น้ าหนัก(ความส าคัญ/

ความยากงานของ
งาน) 

(6) 
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 
(4) X(5) 

100 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

1. ภาระงานหลัก (ร้อยละ  70) 
   1.1  ……………………………………………. 
   1.2  …………………………………………… 
   1.3  …………………………………………… 
   1.4  …………………………………………… 
   1.5  …………………………………………… 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าภาระงานหลักโดยรวม 
   ระดับท่ี 1 มีการจัดท าแผนงานอย่างมีระบบ 
   ระดับท่ี 2 มีการปฏิบัติงานต่ ากว่าแผนที่ก าหนด 
   ระดับท่ี 3 มีการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนด 
   ระดับท่ี 4 มีการปฏิบัติงานมากกว่าแผนที่ก าหนด 
   ระดับท่ี 5 มีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
   (ระดับท่ี 1 – 5คือ ระดับขั้นตอนการท างาน 5ขั้น จนส าเร็จ 
หรือ เขียนขั้นตอนของงาน 5 ขั้น) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ...… (๗o คะแนน) 
 

 

2. ภาระงานรอง  (ร้อยละ  30) 
   1.1  ……………………………………………. 
   1.2  …………………………………………… 
   1.3  …………………………………………… 
   1.4  …………………………………………… 
   1.5  …………………………………………… 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าภาระงานรองโดยรวม 
   ระดับท่ี 1 มีการจัดท าแผนงานอย่างมีระบบ 
   ระดับท่ี 2 มีการปฏิบัติงานต่ ากว่าแผนที่ก าหนด 
   ระดับท่ี 3 มีการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนด 
   ระดับท่ี 4 มีการปฏิบัติงานมากกว่าแผนที่ก าหนด 
   ระดับท่ี 5 มีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
   (ระดับท่ี 1 – 5คือ ระดับขั้นตอนการท างาน 5ขั้น จนส าเร็จ 
หรือ เขียนขั้นตอนของงาน 5 ขั้น) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ …… (๓o คะแนน) 
 

 

องค์ประกอบท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ  70) 
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(1)  
กิจกกรม / โครงการ / งาน 

(2)  
ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมิน 

(3)  
ระดับค่าเป้าหมาย 

(4) 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

(5) 
น้ าหนัก(ความส าคัญ/

ความยากงานของ
งาน) 

(6) 
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 
(4) X(5) 

100 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

                                                                                                                                                                         (7) ผลรวม 100  
                                                                                               (8) สรุปคะแนนส่วนผลสัมฤทธิ์ =ผลรวมของค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก      = 

                                                                                                                                   จ านวนระดับค่าเป้าหมาย = 5 
 

 

(9)ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ตกลงร่วมกันและเห็นพ้องกนัแล้ว (ระบุข้อมูลใน (1) (2) (3) และ (5) ให้ครบ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (ลงนามเมื่อจดัท าข้อตกลง) 
ลายมือชื่อ…………………………………………………………………. (ผู้ประเมิน)                             ลายมือชื่อ …………………………………………………………...(ผู้รับการประเมิน) 
วันที่ …………………เดือน ……………………………… พ.ศ. ……………………                               วันที่ …………………เดือน ……………………………… พ.ศ. ………………………… 
(10) ความเห็นเพ่ิมเติมของผู้ประเมิน (ระบขุ้อมูลเมื่อสิน้รอบการประเมิน) 
 1) จุดเด่น และ/หรือ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธสี่งเสริมและพัฒนา …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(11) ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้เห็นชอบผลการประเมินแลว้ ( ระบุข้อมูลใน (4) (6) (7) (8) และ (10) ให้ครบ) จึงลงลายมอืชื่อไว้เป็นหลักฐาน (ลงนามเมื่อสิ้นรอบการประเมิน) 
 
ลายมือชื่อ…………………………………………………………………. (ผู้ประเมิน)                             ลายมือชื่อ …………………………………………………………...(ผู้รับการประเมิน) 
วันที่ …………………เดือน ……………………………… พ.ศ. ……………………                               วันที่ …………………เดือน ……………………………… พ.ศ. ………………………… 

 

ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (องค์ประกอบท่ี 2) 

องค์ประกอบท่ี 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ  30) 
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รอบการประเมิน         รอบท่ี 1 (……….เดือน…………….พ.ศ. ………………)           รอบที่ 2  (……….เดือน……………พ.ศ. ……………..) 
ชื่อผู้รับการประเมิน……………………………………………………. ต าแหน่ง/ระดับ……………………………. สังกัด …………………………………………………………………………………………. 

ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน………………………………………… ต าแหน่ง/ระดับ ………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ข. สมรรถนะประจ ากลุ่มงานแต่ละต าแหน่งจะไม่เหมือนกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 

ก. สมรรถนะหลัก 
(ส าหรับข้าราชการทุกคน) 

(1) ระดับ
สมรรถนะที่
คาดหวัง 

(2) ระดับ
สมรรถนะที่
แสดงออก 

 ก.1  การมุ่งผลสัมฤทธิ ์   

 ก.2  การบริการที่ดี   

 ก.3  การสั่งสมความ  
    เชี่ยวชาญในวานอาชีพ 

  

 ก.4  การยึดมั่นในความ   
     ถูกต้องชอบธรรมและ 
     จริยธรรม 

  

 ก.5  การท างานเป็นทีม   

ข. สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน
(ส าหรับข้าราชการในแต่ละกลุ่ม

งาน ตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด 

(3) ระดับ
สมรรถนะ
ที่คาดหวัง 

(4) ระดับ
สมรรถนะที่
แสดงออก 

 ข.1  การคิดวิเคราะห์   

 ข.2  การสั่งการตามอ านาจ   

 ข.3  การสืบเสาะหาข้อมูล   
 ข.4  การตรวจสอบความถูกต้อง   
 ข.5  ศักยภาพเพ่ือน าการ 
       ปรับเปลี่ยน 

  

ค. สมรรถนะทางการบริหาร
(ส าหรับข้าราชการประเภท

บริหาร ตามที่ ก.บ.ม. 
ก าหนด 

(5) ระดับ
สมรรถนะ
ที่คาดหวัง 

(6) ระดับ
สมรรถนะที่
แสดงออก 

 ค.1  สภาวะผู้น า   

 ค.2  วิสัยทัศน์   

 ค.3  การวางกลยุทธ์ภาครัฐ   
 ค.4  ศักยภาพเพ่ือน าการ 
       ปรับเปลี่ยน 

  

 ค.5  การสอนงานและการ 
       มอบหมายงาน 
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เกณฑ์การประเมิน (7) การประเมิน 
จ านวน

สมรรถนะ 
คูณ
ด้วย 

คะแนน 

จ านวนสมรรถนะหลัก/สมรรถนะประจ าสายงาน/สมรรถนะทางการบริหาร ที่มีระดับสมรรถนะที่แสดงออก สูงกว่าหรือเท่ากับ ระดับสมรรถนะที่คาดหวังX 3 คะแนน    
จ านวนสมรรถนะหลัก/สมรรถนะประจ าสายงาน/สมรรถนะทางการบริหาร ที่มีระดับสมรรถนะที่แสดงออก ต่ ากว่า ระดับสมรรถนะทีค่าดหวัง 1 ระดับ  X  2 คะแนน    
จ านวนสมรรถนะหลัก/สมรรถนะประจ าสายงาน/สมรรถนะทางการบริหาร ที่มีระดับสมรรถนะที่แสดงออก ต่ ากว่า ระดับสมรรถนะทีค่าดหวัง 2 ระดับ  X 1 คะแนน    
จ านวนสมรรถนะหลัก/สมรรถนะประจ าสายงาน/สมรรถนะทางการบริหาร ที่มีระดับสมรรถนะที่แสดงออก ต่ ากว่า ระดับสมรรถนะทีค่าดหวัง 3 ระดับ  X 0 คะแนน    

(8) ผลรวมคะแนน  
(9) สรุปคะแนนส่วนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) =                       ผลรวมคะแนนใน (8) 
                                                                                        จ านวนสมรรถนะท่ีใช้ในการประเมิน X 3 คะแนน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(10) ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ได้ตกลงร่วมกันและเห็นพ้องกันแล้ว (ระบขุ้อมลูใน (1) และหรือ (3) และหรือ (5) ตามระดับสมรรถนะของต าแหน่งท่ีก าหนดให้ครบ) 
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (ลงนามเมื่อจัดท าข้อตกลง) 
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ลายมือชื่อ…………………………………………………………………. (ผู้ประเมิน)                             ลายมือชื่อ …………………………………………………………...(ผู้รับการประเมิน) 
วันที่ …………………เดือน ……………………………… พ.ศ. ……………………                               วันที่ …………………เดือน ……………………………… พ.ศ. ………………………… 
(11) ความเห็นเพ่ิมเติมของผู้ประเมิน (ระบขุ้อมูลเมื่อสิน้รอบการประเมิน) 
 1) จุดเด่น และ/หรือ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธสี่งเสริมและพัฒนา …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
(12) ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้เห็นชอบผลการประเมินแลว้ (ระบุข้อมูลใน (2) และหรือ(4) และหรือ(6) (7) (8) (9) และ (11) ให้ครบ)จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
       (ลงนามเมื่อสิน้รอบการประเมิน) 
 
ลายมือชื่อ…………………………………………………………………. (ผู้ประเมิน)                             ลายมือชื่อ …………………………………………………………...(ผู้รับการประเมิน) 
วันที่ …………………เดือน ……………………………… พ.ศ. ……………………                               วันที่ …………………เดือน ……………………………… พ.ศ. ………………………… 
 

 

 

 


