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ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดพัฒนาระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  
ท่ีเนนผลสัมฤทธ์ิของงานเพ่ือมุงพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ ซ่ึงการปฏิบัติงานท่ีเนนผลสัมฤทธ์ิของงานน้ัน
กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรจะตองมีตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ซ่ึงจะเปน
เครื่องมือทางการบริหารสําคัญอีกอันหนึ่งท่ีจะมีสวนชวยผลักดันใหการปฏิบัติงานของพนักงาน แตละคน   
เช่ือมโยงกันไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกับเปาหมายของหนวยงานและมหาวิทยาลัย 
 

  การนําระบบหรือกระบวนการในการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมาใชในการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีบุคลากรทุกทานจะตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบ
อยางถองแท มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานขึ้น เพ่ือเปนเครื่องมือชวยในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอันจะนํามาสูการบริหารงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธ์ิอยางมีประสิทธิภาพ
ตามเจตนารมณของมหาวิทยาลัยสืบไป  
 
 

พฤศจิกายน   2553 
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บทที ่ 1 

 บทนํา  
 
 ทิศทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดกําหนดขึ้น 
อยางเปนระบบโดยคํานึงถึงแผนพัฒนามหาวิทยาลัย นโยบายในการพัฒนาบุคลากร และระบบการบริหารงานบุคคล  
(Human Resource Management) ซ่ึงใชการบริหารจัดการท่ีอิงสมรรถนะ (Competency Based Management)  
บนพ้ืนฐานของทักษะ ความรู และความสามารถ เพ่ือใหัเกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีระบบการบริหาร 
ผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) เปนเครื่องมือสําคัญในการเช่ือมโยงกระบวนการบริหารงานบุคคล
กับผลการปฏิบัติงานตามฐานสมรรถนะบุคลากร ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจัดทําโครงการกําหนดสมรรถนะบุคลากร 
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย โดยแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดสมรรถนะบุคลากร ทําหนาท่ี 
              1. จัดทํา Competency Model ของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองและตอบสนองตอเปาหมาย และกลยุทธ
หลักของมหาวิทยาลัย 
              2. จัดทําขอเสนอแนวทางและแผนดําเนินงานในการจัดทํา Competency ของบุคลากรแตละตําแหนงงาน 
(Functional Competency) ของหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย 
               3. จัดทําแผนดําเนินในการนํา Competency ไปใชกับระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
 ในการนี้  คณะกรรมการไดดําเนินการกําหนดรายการสมรรถนะหลัก สมรรถนะบริหารและ
สมรรถนะตามหนาท่ี จัดทําระดับของสมรรถนะ เช่ือมโยงสมรรถนะเขากับตําแหนงงาน และเลือกเครื่องมือ 
การประเมินตามวัตถุประสงค เ พ่ือนําฐานขอมูลสมรรถนะท่ีไดทําการวิ เคราะหแลวไปเช่ือมโยงกับ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเรียกวา การบริหารการปฏิบัติงานตามฐานสมรรถนะ โดยใชระบบสารสนเทศ  
HRDrmutsb เปนเครื่องมือสนับสนุนการประเมิน 
 ท้ังนี้  เพ่ือใหการประเมินเปนไปตามสภาพความเปนจริงในการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย  คณะกรรมการกําหนดสมรรถนะบุคลากรไดนําประกาศเรื่องเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ของคณาจารยมาเช่ือมโยงกับการออกแบบประเมิน ซ่ึงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ไดมีการทดลองเครื่องมือ
ประเมิน ในชวงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2553 
 ดังนั้น คณะกรรมการกําหนดสมรรถนะบุคลากรจึงจัดทําคู มือระบบการประเมินผล 
การปฏิบัติงานตามฐานสมรรถนะ เพ่ือเปนคูมือในการอธิบายใหผูประเมินและผูถูกประเมินเกิดความเขาใจ
ตรงกันเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนระบบการประเมิน รวมท้ังการใชฐานขอมูลการลงขอมูลและการเรียกดู
รายการปฏิบัติงานของบุคลากรในระบบสารสนเทศ  HRDrmutsb หรือจากแหลงขอมูลอ่ืนเปนมาตรฐาน
เดียวกัน โดยผลการประเมินนี้จะเปนขอมูลในการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน บันทึกผลการประเมิน 
การปฏิบัติงานในแตละองคประกอบ เพ่ือเช่ือมโยงไปสูการพิจารณาสรรหาบุคลากรเขาสูตําแหนง การบริหาร
คาตอบแทน  ตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามสายวิชาชีพรายบุคคลตอไป 
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บทที ่  2 
กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิไดสรางรูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือใหเกิดการบูรณาการวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธเพ่ือกระจายความรับผิดชอบในการบริหาร 
ผลการปฏิบัติงานรวมกันโดยท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย  
 การบริหารผลการปฏิบัติงานจะเปนการบูรณาการ 2 องคประกอบสําคัญๆ เขาดวยกัน คือ 

1. การเช่ือมโยง วิสัยทัศน ภารกจิ เปาหมายของมหาวิทยาลัย หนวยงาน และบุคลากร
ใหไปในทิศทางเดียวกัน  

2. การท่ีบุคลากรใชสมรรถนะของตนเองมาใชปฏิบัติงาน ซ่ึงผลของการปฏิบัติงาน
จะนํามาใชประโยชนในการบริหารทรัพยากรมนุษย เชน การพัฒนาบุคลากร การใหผลประโยชนตอบแทน  
การวางแผนอาชีพ การโยกยาย เปนตน 
 

2.1 วัตถุประสงคของการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
1. เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย หนวยงาน และบุคลากร 
2. เพ่ือใหเปาหมายในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ทีม และบุคลากรไปในแนวทางเดียวกัน 
3. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
4. เพ่ือสงเสรมิความสัมพันธอันดีระหวางผูบังคับบัญชา และบุคลากรบนพ้ืนฐานของการเห็นพอง

ตองกันในการกําหนดเปาหมาย การพัฒนา การใหคําปรึกษา และการใหขอมูลยอนกลับ 
5. เพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากรสามารถจัดการผลการปฏิบัติงาน และการเรียนรูดวยตนเอง 

 

2.2 กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีจะไดผลลัพธของการปฏิบัติงานออกมาเปนผลการปฏิบัติงานนั้น 
โดยมีกระบวนการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน 4 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนการปฏิบัติงาน ผูบังคับบัญชาและบุคลากรในสังกัด ทบทวน ภารกิจ
ความรับผิดชอบของงานแตละงานใหชัดเจนตามเปาหมาย ตัวช้ีวัดและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ทบทวน
ความรู ความสามารถท่ีตองใชในการปฏิบัติงาน กําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากร 
 ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติงาน หลังจากท่ีผูบังคับบัญชาและบุคลากรในสังกัด ไดทําความตกลง
รวมกันในเรื่องของแผนงาน/เปาหมาย ตัวช้ีวัด และแนวทางการพัฒนาในการปฏิบัติงานแลว บุคลากรจะนํา
สมรรถนะของตนเองมาใชในการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองตอเปาหมายและตัวช้ีวัดท่ีไดทําความตกลงไว 
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  ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหผูบังคับบัญชาไดทราบผลการปฏิบัติงาน 
และความพรอมดานตางๆ ของผูปฏิบัติงาน เพ่ือนําไปสูการมอบหมายงานใหตรงกับความรู ความสามารถของ
แตละคน โดยท่ีผูปฏิบัติงานจะไดทราบถึงขอดีและขอท่ีควรพิจารณาปรับปรุงแกไขของตนเองดวย 
 ขั้นตอนที่ 4 การทบทวนผลการปฏิบัติงาน เปนขั้นตอนสุดทายท่ีผูบังคับบัญชาและบุคลากรจะ
เขามาทบทวนถึงการปฏิบัติงานท่ีผานมาวามีผลสําเร็จอยางไร มีปญหาและอุปสรรคอยางไร และในการปฏิบัติงาน
รวมกันในอนาคตจะตองการแกไขปรับปรุงอะไร และอยางไร ท้ังนี้  เพ่ือใหการปฏิบัติงานของบุคลากรและ
หนวยงานประสบผลสําเร็จ บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพรวมกัน 
 

กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน

• ตนเอง/
ผูบังคับบัญชา
วางแผนรวมกัน

แผนงาน/เปาหมาย/
ตัวชี้วัด

• ตนเอง
• ทีมงาน

ปฏิบัติตามแผน
• ตนเอง/

ผูบังคับบัญชา
• เพื่อนรวมงาน

ประเมินผล
• ตนเอง
• ผูบังคับบัญชา

ทบทวนผลการประเมิน  
 

 
 ภาพที่ 1   กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

4
 

บทที ่ 3 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ผูประเมินและผูรับการประเมิน 

3.1.1 ผูประเมิน หมายถึง ผูประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะท่ีนํามาใชในการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงาน ผูประเมินในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิแบงออกเปน 3 มิติ ดังนี ้

มิติท่ี 1 การประเมินตนเอง หมายถึง ผูปฏิบัติงานเปนผูประเมินตนเอง 
มิติท่ี 2 การประเมินโดยผูบังคับบัญชา หมายถึง ผูบังคับบัญชาตามลําดับสายการบังคับบัญชา

เปนผูประเมินบุคลากรในสังกัด 
มิติท่ี 3 การประเมินโดยเพ่ือนรวมงาน หมายถึง เพ่ือนรวมงานในหนวยงานหรือผูปฏิบัติงาน 

ในหนวยงานอ่ืนท่ีมีหนาท่ีงานเช่ือมโยงกันเปนผูประเมินผูปฏิบัติงาน  
3.1.2 ผูรับการประเมิน หมายถึง บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

โดยแบงเปน 2 สายงาน ดังนี้ 
สายที่ 1 สายงานวิชาการ หมายถึง ผูปฏิบัติงานท่ีมีภาระงานทางวิชาการของคณาจารย ไดแก 

อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย รวมท้ังผูบริหารท่ีมีท้ังภาระงานทางวิชาการ
และภาระงานบริหาร ไดแก หัวหนาสาขาวิชา รองคณบดี คณบดี รองผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ผูอํานวยการ
สถาบัน/สํานัก  ผูชวยอธิการบดี รองอธิการบดี   

สายที่ 2 สายงานสนับสนุน หมายถึง ผูปฏิบัติงานภายในสํานักงานคณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง
หรือเทียบเทา เชน ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป บุคลากร นักวิชาการศึกษา นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
เปนตน รวมท้ังผูบริหารท่ีมีภาระงานบริหารในหนวยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ไดแก หัวหนางาน หัวหนา
สํานักงาน ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก                          

ผูบริหารในแตละสายงานนั้น จะมีทั้งผูที่มีวาระการดํารงตําแหนงและไมมีวาระการดํารง
ตําแหนง  คือ 

-  สายงานบริหารท่ีมีวาระการดํารงตําแหนง ไดแก หัวหนาสาขาวิชา รองคณบดี คณบดี  
รองผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ผูชวยอธิการบดี รองอธิการบด ี

-  สายบริหารท่ีไมมีวาระการดํารงตําแหนง ไดแก ผูบริหารในสายงานสนับสนุน เชน
ผูอํานวยการกอง  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
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3.1.3 บทบาทของผูประเมินและผูรับการประเมิน 
 

บทบาทของผูประเมิน / ผูบังคับบัญชา บทบาทของผูรับการประเมิน / ผูปฏิบัติงาน 
1. ทบทวนหนาท่ี ความรับผิดชอบ ความรู ความสามารถ 

ทักษะ เปาหมาย และตัวช้ีวัด ของบุคลากรแตละคน 
2. ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามท่ีมอบหมาย 
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามแบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีกําหนดจากขอมูลท่ีไดจาก
การติดตามผลการปฏิบัติงาน 

4. เตรียมการสําหรับการทบทวนผลการปฏิบัติงานกับ
บุคลากร 

 

1. ทบทวนผลการปฏิบัติงานของตนเองอยาง
สมํ่าเสมอ 

2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง  
3. รวมรวบรายงาน เอกสาร และหลักฐาน

ประกอบผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
4. เตรียมการสําหรับการทบทวนผลการ

ปฏิบัติงานกับผูบังคับบัญชา 

 

3.2 องคประกอบการประเมิน 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานออกแบบจากการเช่ือมโยงระบบการบริหารงานบุคคล 2 ระบบ คือ 
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management System) และระบบการบริหารสมรรถนะ 
(Competency Management System)   เพ่ือใหเกิดการบริหารผลการปฏิบัติงานบนฐานสมรรถนะของบุคลากร   
จึงไดกําหนดมิติการประเมินออกเปน 3 องคประกอบ คือ 

  องคประกอบท่ี 1 ปริมาณงาน 
  องคประกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพการทํางาน 
  องคประกอบท่ี 3 พฤติกรรมการทํางาน 
                              

3.3 การกําหนดเกณฑและคาคะแนน  
3.3.1 คาคะแนนในแตละองคประกอบ  

องคประกอบท่ี 1 ปริมาณงาน  มีคาคะแนน 100 คะแนน คิดเปน 30%   
องคประกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพการทํางาน  มีคาคะแนน 100 คะแนน คิดเปน 30%   
องคประกอบท่ี 3 พฤติกรรมการทํางาน มีคาคะแนน 100 คะแนน คิดเปน 40%   

 3.3.2 การกําหนดเกณฑและคาคะแนน 
3.3.2.1 สายงานวิชาการ  
องคประกอบที่ 1 ปริมาณงาน ภาระงานท่ีนํามาใชในการประเมินแยกออกเปน 5 ลักษณะงาน 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ โดยผูมี
ภาระงานทางวิชาการตองมีภาระงานครบท้ัง 5 ลักษณะงาน เกณฑการใหคะแนนแตละลักษณะงาน 
ดังนี้ 
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  ลําดับ รายการประเมิน คะแนน 100 
(30%) 

1 งานสอน  
2 งานวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ  
3 งานบริการวิชาการ  
4 งานพัฒนานักศึกษา  
5 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

 
องคประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพการทํางาน ภาระงานท่ีนํามาใชในการประเมินตาม 5 ลักษณะงาน

เหมือนองคประกอบท่ี 1 โดยเกณฑการใหคะแนนแตละลักษณะงานมีขอกําหนด ดังนี้ 

ลําดับ ลักษณะงาน คะแนน 
100 (30%) 

1 งานสอน  
 1.1 การจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5     
 1.2 การสอนและพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา    
 1.3 การวัดและประเมินผล    
 1.4 การใชส่ือประกอบการสอน    
2 งานวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ  
 2.1 การทําวิจัย  
 2.2 การทําผลงานทางวิชาการ  
3 งานบริการวิชาการ  
4 งานพัฒนานักศึกษา  
5 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

    
  3.3.2.2 สายงานสนับสนุน 

การประเมินนําภาระงานท่ีปฏิบัติจากรายละเอียดในแบบพรรณนางาน (Job Description)  
และงานท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือการพัฒนาระบบการทํางานหรือการมอบหมายตามแผนงานหรือ 
การมอบหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทํางานมากําหนดเปนเกณฑ โดยแบงเปน 2 ลักษณะงาน คือ 

 1. ภาระงานตามหนาท่ี  
 2. ภาระงานการพัฒนา/แผนงาน/มอบหมายพิเศษ  
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องคประกอบที่ 1 และองคประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพการทํางาน องคประกอบละ 30 %  

ในภาระงานท่ีนํามาใชในการประเมิน แยกออกเปน 3 ลักษณะงาน ดังนี ้

ลําดับ ลักษณะงาน คะแนน 100  
(30%) 

1 งานหลัก  
 1.1 งานหลักท่ีตองรับผิดชอบเปนอันดับ 1             
 1.2 งานหลักท่ีตองรับผิดชอบเปนอันดับ 2             
 1.3 งานหลักท่ีตองรับผิดชอบเปนอันดับ 3             
2 งานเพ่ือการพัฒนา  
3 งานที่รับมอบหมาย  

 

3.3.2.3 ผูบริหารในแตละสายงาน 
การประเมินผูบริหารนําภาระงานในการบริหารงานหนวยงานมาเปนเกณฑในการประเมิน 

ซ่ึงจะพิจารณาจากความสามารถในการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การบริหารระบบงานในกํากับ 
การควบคุมดูแลการบริหารงานแผนงานตามยุทธศาสตรท่ีไดรับมอบหมายมาเปนเกณฑในการประเมิน  
โดยเกณฑการใหคะแนนแตละลักษณะงานมีขอกําหนด  ดังนี้ 

ผูบริหารที่มีภาระงานวิชาการ  
องคประกอบที่ 1 และองคประกอบที่ 2 องคประกอบละ 30 % ตามภาระงานท่ีนํามาใชใน 

การประเมินมี 3 ลักษณะงาน ดังนี้  
1. งานวิชาการ ภาระงานทางวิชาการของคณาจารยตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยฯ ตามเกณฑ

การประเมินในขอ 3.3.2.1 
2. งานบริหาร 
3. งานแผนงานยุทธศาสตร   
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        ลักษณะงานในขอ 2 และขอ 3 ใชเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ลําดับ ลักษณะงาน 
1 งานบริหาร (งานหลักตามภาระหนาที)่ 
 1.1  การบริหารคน                                                
 1.2  การบริหารงบประมาณ                                  
2 การบริหารระบบงาน/งานรายงานผลการดําเนินงาน (SAR)  ***  
 2.1 แผนดําเนินงาน                                               
 2.2 การเรียนการสอน  
 2.3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา  
 2.4 การวิจัย  
 2.5 การบริการวิชาการแกสังคม  
 2.6 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 2.7 การจัดการ                                                        
 2.8 การบริหารการเงินและงบประมาณ                               
 2.9 การประกันคุณภาพ  
3 งานตามยุทธศาสตร 

 

  หมายเหตุ***   - รองคณบดีบริหารและแผนประเมิน   ขอ 2.1 ขอ 2.7 และขอ 2.8  
                        - รองคณบดีวิชาการและวิจัยประเมิน   ขอ 2.1 ขอ 2.2 ขอ 2.4 และขอ 2.9                        

 - รองคณบดีกิจการนักศึกษาฯประเมิน  ขอ 2.1 ขอ 2.3 ขอ 2.5 และขอ 2.6  
 

ผูบริหารสายงานสนับสนุน 
องคประกอบที่ 1 และที่ 2 ภาระงานท่ีนํามาใชในการประเมิน 3 ลักษณะงาน เพ่ือเนนผลสําเร็จ

ของการบริหารงานท่ีเช่ือมโยงไปสูแผนงานยุทธศาสตรท่ีไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย โดยเกณฑการใหคะแนน
พิจารณาในแตละลักษณะงานในประเด็น ดังนี้ 
 

ลําดับ ประเภท 
1 งานบริหาร (งานหลักตามภาระหนาที)่ 
 1.1 การบริหารคน                                                
 1.2 การบริหารงบประมาณ                                  
 1.3 การบริหารระบบงาน                                      
2 งานตามยุทธศาสตร 
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องคประกอบที่ 3 การประเมินพฤติกรรมการทํางาน  
การประเมินในองคประกอบนี้ผูบริหารท่ีมีภาระงานทางวิชาการและผูบริหารสายงานสนับสนุน

จะไดรับการประเมินในองคประกอบนี้ แยกเปน  2 ลักษณะ รวม 100 คะแนน (40%) ดังนี้ 
1) ความประพฤติดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 40 คะแนน  
2) สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 60 คะแนน  

ตารางรายการพฤติกรรมการทํางาน ดานความประพฤติดานวินัยฯ (1) 
 

 

รายการประเมินพฤติกรรมการทํางาน (1) รวม 
 
 

40% 

ความประพฤติดานวินัย 
 

20 คะแนน 

ความประพฤติดานคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

20 คะแนน 
3 คะแนน 10 คะแนน 7 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 16% 

ความประพฤติดานวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ      

การมาปฏิบัติ
ราชการ 

การรักษาวินัย
ของขาราชการ 

การมีวินัยใน 
การทํางานรวมกับ

ผูอื่น 

การประพฤติ
ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางท่ีดี 

จรรยาบรรณ 
ในวิชาชีพ  

 

ตารางรายการประเมินพฤติกรรมการทํางาน ดานสมรรถนะ (2) 

ประเภทบุคลากร รายการประเมินพฤติกรรมการทํางาน (2)  
สมรรถนะหลัก สมรรถนะบริหาร สมรรถนะตามหนาที่** 24% 

บุคลากร/อาจารย    40 คะแนน  
หัวหนาสาขา/หัวหนางาน 20 คะแนน *** 40 คะแนน  
ผูบริหาร 20 คะแนน 20 คะแนน 20 คะแนน  

 

หมายเหต ุ ** การประเมินพฤติกรรมการทํางานดานสมรรถนะ สมรรถนะหลักและสมรรถนะบริหาร ใชรายการ
ประเมินเดียวกัน ยกเวน สมรรถนะตามหนาท่ีใชรายการประเมินสมรรนถะท่ีกําหนดไวตามหนาท่ีของแตละ
ตําแหนง 
    *** เพ่ือการพัฒนาไปสูผูบริหารในอนาคต สําหรับบุคลากรระดับหัวหนา เชน หัวหนาสาขาวิชา หรือ
หัวหนางาน ใหประเมินสมรรถนะบริหารดวยแตไมคิดคาคะแนนเพราะมีจุดมุงหมายเพ่ือนําผลไปสู 
การพัฒนาเพ่ือเปนผูบริหารในอนาคต 
 

3.4 วิธีการประเมิน      
           องคประกอบท่ี 1 และ 2 ใชวิธีการประเมินแบบ 180 องศา คือประเมินตนเอง และประเมินโดย
ผูบังคับบัญชา 
             องคประกอบท่ี 3 ใชวิธีการประเมินแบบ 270 องศา คือ ประเมินตนเอง ประเมินโดยผูบังคับบัญชา
และประเมินโดยเพ่ือนรวมงาน 
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3.5 การกําหนดผูประเมินและการใหน้ําหนักคาคะแนนในแตละมิติ 
 3.5.1 การกําหนดผูประเมิน 
 ผูประเมินในมิติท่ี 2 ประเมินโดยผูบังคับบัญชาทุกคนตามสายงานของผูรับการประเมิน 
 ผูประเมินในมิติท่ี 3 เพ่ือนรวมงาน แตละสายงานจะกําหนดผูประเมินใหในระบบ HRDrmutsb กอน
เริ่มทําการประเมิน ซ่ึงอาจเปนเพ่ือนรวมงานในสายงานเดียวกัน หรือตางสายงานท่ีมีความเช่ือมโยงการทํางานกนั 

3.5.2 การใหน้ําหนักคาคะแนนในแตละมิติ 
 มิติท่ี 1 ประเมินตนเอง ประเมินท้ัง 3 องคประกอบ (โดยไมนับคาคะแนน) 
 มิติท่ี 2 ประเมินโดยผูบังคับบัญชา ถวงน้ําหนักคาคะแนนตามระดับการบังคับบัญชา โดยใหน้ําหนัก 
คาคะแนนเรียงลําดับตามสายการบังคับบัญชา โดยใหผูบังคับบัญชาระดับตนเปนอันดับมากท่ีสุดเรียงลําดับไป
จนถึงระดับสูงสุดในสายการบังคับบัญชา 
 มิติท่ี 3 ประเมินโดยเพ่ือนรวมงาน ประเมินเฉพาะองคประกอบท่ี 3 พฤติกรรมการทํางานใหน้ําหนัก 
แตละคนเทากัน  

เม่ือผูประเมินในแตละมิติดําเนินการประเมินครบทุกองคประกอบ ผูบริหารของแตละหนวยงานจะทํา
การสรุปผลการประเมินของบุคลากรภายใตสังกัด เพ่ือนําเสนอผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ ผานกองบริหารงานบุคคล
เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาการเล่ือนเงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน รวมท้ังการตอสัญญาจาง โดยผลสรุปเปน
คารอยละเรียงตามลําดับ ดังนี ้

ระดับ ดีเดน    คิดเปนรอยละ 90 - 100 
  ระดับ ด ี    คิดเปนรอยละ 80 – 89.99 
  ระดับ ปานกลางหรือยอมรับได คิดเปนรอยละ 70 – 79.99  
  ระดับ ควรปรับปรุง   คิดเปนรอยละ 60 – 69.99 
  ระดับ ตองปรับปรุง   ต่ํากวารอยละ 60 

 บุคลากรท่ีผลสรุปการประเมินอยูในระดับตองปรับปรงุ คือ  ต่ํากวารอยละ 60 จะไมไดรับการพิจารณา
เล่ือนเงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน  
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3.6 การทบทวนและการรับรองผลการประเมิน   

การทบทวนผลการปฏิบัติงานเปนขั้นตอนท่ีผูบังคับบัญชา และบุคลากรจะไดทบทวนถึงการปฏิบัติงาน
ท่ีผานมาวามีผลสําเร็จอยางไร มีปญหาและอุปสรรคอยางไร และในการปฏิบัติงานรวมกันในอนาคตจะตองการ
แกไขปรับปรุงอะไรและอยางไร  ท้ังนี้ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของบุคลากรประสบผลสําเร็จ บรรลุเปาหมาย 
อยางมีประสิทธิภาพ  

 

บทบาทของผูประเมิน / ผูบังคับบัญชา บทบาทของผูรับการประเมิน / บุคลากร 
1. เตรียมตัว เตรียมเนื้อหาการสนทนา และจัด

ตารางเวลา 
2. แจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ โดย

แจงจากสวนท่ีประสบความสําเร็จกอน 
3. ฟงและช้ีแจงอยางเหมาะสม ในระหวางการ

สนทนากับพนักงาน 
4. ยุติการสนทนาดวยความเขาใจรวมกัน 
5. จัดตารางเวลาสําหรับการหารือ การวางแผน

การปฏิบัติงานในครั้งตอไป 

1. รับทราบผลการประเมิน 
2. ช้ีแจงผลสําเร็จของงาน 
3. อภิปรายและช้ีแจงถึงความแตกตางของผลการ

ปฏิบัติงานในมุมมองของผูบังคับบัญชาและพนักงาน 
4. พยายามช้ีแจงอยางชัดเจนและมีเหตุผล ในกรณีท่ีมี

ปญหาในเรื่องของผลการปฏิบัติงาน 
5. ตั้งใจรับฟงการใหขอมูลยอนกลับ เพ่ือใชเปน

ประโยชนในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในอนาคต 
6. กรณีมีขอโตแยงหรือไมเห็นดวย จะตองกระทําใน

ขอบเขตท่ีเหมาะสม 
 

  

3.7 รอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ประเภทบุคลากร : ขาราชการ 

 

คร้ังที ่ ระยะเวลาการประเมิน กําหนดสงมอบผลการประเมินให กบ. ผลการพิจารณาเลื่อนขั้น 
1 เดือน มิถุนายน – พฤศจิกายน  กุมภาพันธ ของปถัดไป 1 เมษายน 
2 เดือน ธันวาคม – พฤษภาคม สิงหาคม 1 ตุลาคม 

 

 
ประเภทบุคลากร : พนักงานทุกประเภท 

คร้ังที ่ ระยะเวลาการประเมิน กําหนดสงมอบผลการประเมินให กบ. ผลการพิจารณาเลื่อนขั้น 
1 เดือน มิถุนายน – พฤศจิกายน  (แตละหนวยงานเก็บผลการประเมิน

เพ่ือรอการประเมินครั้งท่ี 2) 
 

2 เดือน ธันวาคม – พฤษภาคม สิงหาคม 1 ตุลาคม (เฉล่ีย 2 ครั้ง) 
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3.8 ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  

การดําเนินงาน 
ผูบังคับบัญชา

ระดับสูง 
ในสังกัด 

ผูบังคับบัญชา 
โดยตรง พนักงาน 

เพื่อน
รวมงาน 

ไมเกิน 3 คน 
1.  การวางแผนการปฏิบัติงาน กําหนด
แผนงาน เปาหมายและตัวช้ีวัด 

     

2.  รับทราบและปฏิบัติงานตาม
แผนงาน เปาหมายและตัวช้ีวัด 

     

3.   ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ตนเอง (มิติท่ี 1) พรอมรวบรวม
เอกสารประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน /ยื่นเอกสารการประเมิน 

 
 

    

4.ประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
ผูบังคับบัญชา (มิติท่ี 2) /ประเมิน
พฤติกรรมการทํางานโดยเพื่อน
รวมงาน (มิติท่ี 3)  

     

5.  สรุปผลการประเมินและแจงผลการ
ประเมิน ครั้งท่ี 1 ในแบบสรุปการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน     

     

6.รับทราบผลการประเมินและยอมรับ
ผลการประเมิน 

 
 

   
 

 

7.ขอช้ีแจงหรือยื่นเอกสาร
ประกอบการประเมินเพิ่มเติม กรณี
ตองการใหทบทวนการประเมิน 

     

8.พิจารณา ทบทวนแจงผลสรุปการ
ประเมิน 

     

9.รับทราบผลการประเมิน/สิ้นสุดการ
ประเมิน 

     

10.  สงผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อนําไปใชในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

  
 
 

   

 

หมายเหตุ                     = ดําเนินการ                 = พิจารณา                    = เริ่มตน/ส้ินสุด                  
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บทที่ 4 
การใชระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
4.1 ขั้นตอนการประเมินดวยระบบบริหารงานบุคคล มทร.สุวรรณภูมิ (HRDrmutsb) 

ระบบ HRDrmutsb คือ ระบบสารสนเทศเพ่ือนํามาใชในการบริหารงานบุคคล เริ่มตั้งแตการรับเขา
เปนบุคลากรไปจนกระท่ังเกษียณอายุราชการ ระบบนี้สามารถรองรับกระบวนการทํางานดานบุคลากร เชน   
การบันทึกจัดเก็บและเช่ือมโยงขอมูลประวัติดานตางๆ ของบุคลากร ไดแก ประวัติสวนตัวพนักงาน ประวัติ 
การทํางานพนักงาน เก็บประวัติการฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน ขอมูลดานวินัย ประวัติผลการปฏิบัติงาน 
รายบุคคล ขอมูลศักยภาพและขีดความสามารถของพนักงาน ประวัติการลา และสิทธิประโยชนคาตอบแทน 
ท่ีพนักงานจะไดรับ เพ่ือจัดทําเปน Profile ของพนักงานรายบุคคล ทําใหการประมวลผลขอมูลประวัติในดานตางๆ 
ของพนักงานถูกตองและมีความปลอดภัยของขอมูล การใหบริการขอมูลสําหรับหนวยงานและบุคลากร 
ไดดวยความถูกตองและรวดเร็ว 

 
ภาพที่ 2   ขั้นตอนการจัดทําระบบและความรับผิดชอบในการใชระบบ HRDrmutsb 

เพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

กองบริหารงาน
บุคคล /

คณะกรรมการ
ดําเนินการ

สมรรถนะฯ 

ผูดูแลระบบ
(ของคณะ/หรือ

หนวยงาน) 

ผูใชระบบ 
(ประเมิน

ตนเอง และ
ผูรวมงาน) 

ผูบังคับบัญชา
ตามลําดับช้ัน
ของหนวยงาน 

ระบบ
สารสนเทศ 
HRDrmutsb 

สวส. 

ประเมินและ
ทวนสอบหารือ
ประเด็นผลตาง
การประเมิน/
การพัฒนา

รวมกัน 

ตรวจสอบสิทธิ์
จัดเตรียม

ขอมูล/เอกสาร
ประกอบการ
ประเมินและ

บันทึกผล 

ปรับต้ังคา เพิม่/
ลดชุด

แบบฟอรมการ
ประเมิน 

กําหนดรอบ
การประเมิน 
ชุดประเมิน
ใหกับผูใช ผู
ประเมินหรือ

กรรมการ 

สราง
แบบฟอรมการ
ประเมิน เกณฑ

การประเมิน 
ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานงาน/
ตําแหนง และ
ขอมูลภาระ
งาน รายการ
สมรรถนะ 

แกไข 

อนุมัติ/ยืนยัน 

ประมวลผล
และแสดง

รายงานเพื่อนํา
ผลไปใช

บริหารจัดการ 
หรือ พัฒนา

ตอไป 

กําหนดสิทธิ์การ
ใช ติดต้ัง 

บํารุงรักษา 
พัฒนาการใชงาน

ระบบและขีด
ความสามารถ 
ขยายผลการ

เช่ือมโยงรวมกับ
ระบบอื่นๆ 

รายงาน 
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4.1.1 การเตรียมขอมูลในระบบขอมูลพ้ืนฐานกอนการประเมิน 
 

ก) การกําหนดสิทธิการเขาใชระบบขอมูลพ้ืนฐาน 
                        สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ดําเนินการกําหนดสิทธิกลุมผูใชงานระบบ  
เพ่ือใหสามารถเขาไปใชงานระบบและเขาถึงขอมูลตามสิทธิท่ีไดรับ (ภาคผนวก : ตารางสิทธิผูใชงานระบบ) 

กองบริหารงานบุคคล (กบ.) ดําเนินการจัดทําและปรับปรุงฐานขอมูลรายบุคคลใหกับทุกคณะ
และทุกหนวยงาน รวมท้ังขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานตําแหนง สายงาน รายการสมรรถนะ ตัวชี้วัดระดับและ
คาความคาดหวัง 
  บุคลากรทุกคน ตรวจสอบขอมูลพ้ืนฐานของตนเอง และสงเรื่องขอดําเนินการแกไขใหคณะ
รวบรวมสงกลับให กบ. เพ่ือดําเนินการแกไขและเพ่ิมเติมขอมูลในระบบ HRDrmutsb 
 

  ข) ออกแบบระบบการประเมิน ปจจัยและเกณฑการประเมิน แบบฟอรมการประเมิน และ 
คาน้ําหนักในการประเมิน  
  คณะกรรมการดําเนินการสมรรถนะ ดําเนินการออกแบบรูปแบบการประเมิน ปจจัยและเกณฑ
การประเมิน แบบฟอรมการประเมินและคาน้ําหนักในการประเมินในแตละองคประกอบการประเมิน 
  ค) กําหนดชุดการประเมิน  
  คณะ/หนวยงาน ดําเนินการกําหนดชุดการประเมินและผูประเมินตามแตละประเภทของ
บุคลากรในสังกัดในแตละรอบการประเมินท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
  ง) จัดเตรียมขอมูลเอกสารประกอบการประเมิน 
  บุคลากรตรวจสอบชุดประเมินตนเองและชุดประเมินของผูรับการประเมินท่ีไดรับมอบหมาย
ใหประเมินบุคลากรของหนวยงาน จัดเตรียมขอมูลและเอกสารเพ่ือประกอบการประเมิน (ตามขอ 4.2.1) 
 

4.1.2 การเขาใชระบบการประเมินบุคลากร  
  ก) การเขาใชระบบเพ่ือประเมินตนเอง (Self Assessment)  
  บุคลากรเขาระบบเพ่ือประเมินตนเองตาม Password  และสิทธิการเขาใชระบบท่ี สวส. กําหนดให 

ดําเนินการประเมินตนเองตามชุดประเมินท่ีหนวยงานกําหนดใหเสร็จส้ินตามชวงเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว 
และยืนยันผลการบันทึกการประเมินในระบบเพ่ือเปนการนําสงขอมูลการประเมินเขาสูระบบการประเมินขั้นตอไป 
  ข) การเขาใชระบบเพ่ือประเมินผูใตบังคับบัญชา  

ผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันดําเนินการประเมินบุคลากรในสังกัดตามชุดประเมินท่ีหนวยงาน
กําหนดใหเสร็จส้ินตามชวงเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว ระบบจะดําเนินการประมวลผลการประเมินจาก 
ทุกลําดับช้ันเพ่ือสรุปเปนผลการประเมินรวมกันจากมิติผูบังคับบัญชา  
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  ผูบริหารตรวจสอบและวิเคราะหรายงานผลจากการประมวลขอมูลจากระบบ เพ่ือนําผล
วิเคราะหไปใช เชน บริหารจัดการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน/องคกร พัฒนาบุคลากร พิจารณา
คาตอบแทน การนําขอมูลไปทบทวนการวางแผนมอบหมายงานและทําขอตกลงและกําหนดตัวช้ีวัดในการ
ประเมินผลงานในรอบ/ปถัดไปใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร  

ค) การเขาใชระบบเพ่ือประเมินผูรวมงาน 
บุคลากรเขาระบบประเมินในมิติผูรวมงานเพ่ือดําเนินการประเมินผูรวมงานตามท่ีหนวยงาน

กําหนดใหเสร็จส้ินตามชวงเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว ระบบจะดําเนินการประมวลผลการประเมิน 
จากผูรวมงานเพ่ือสรุปเปนผลการประเมินรวมกันจากมิติผูรวมงาน 
 

 4.1.3 การทบทวนผลการประเมินกอนยืนยันและสงผลการประเมินไปยังกองบริหารงานบุคคล  
  หลังจากท่ีผูรวมประเมินในทุกมิติดําเนินการประเมินเสร็จส้ินแลว บุคลากรสามารถดําเนินการ
เรียกดูผลสรุปการประเมินจากผูรวมประเมินทุกมิติได และสามารถขอหารือเพ่ือทบทวนผลการประเมินหรือ 
ขอคําช้ีแจงเพ่ิมเติมไดจากหัวหนาหนวยงานภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหดําเนินการทบทวน  
กอนนําสงผลไปใชปฏิบัติเพ่ือการบริหารงานบุคคล เชน การเล่ือนเงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน 
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ภาพที่ 3 ความสัมพันธของระบบการประเมินบุคลากรกับผูใชงานระบบ 
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4.2 การอางอิงขอมูลในระบบสารสนเทศประกอบการประเมิน 
 

  

 
 

ภาพที่ 4   ความสัมพันธของขอมูลในระบบสารสนเทศอ่ืนๆ 
ท่ีเช่ือมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบ HRDrmutsb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบทะเบียน (REG) 

ระบบสารสนเทศหนวยงาน (FIS) 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
e-Document 

ระบบ การบริหารองคความรู (KMS) 

ระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน 

งานสอน 

งานวิจัยและหรือ
งานวิชาการ 

งานบริการวิชาการ 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ระบบ HRDrmutsb  เชน  
ระบบฐานขอมูล 

ระบบทะเบียนประวัต ิ
ระบบประเมนิบุคลากร 
ระบบพัฒนาบุคลากร 

ขอมูลนําเขา/รายงานตาม
ภาระงาน บุคลากร/หนวยงาน : ปอนขอมูลภาระงานตาม

สิทธิเขาถึงขอมูล/ความปลอดภัย (ภาคผนวก ง) 

ระเบียบ-คําสั่ง การมอบหมายงาน - โครงการ
(งานบริหารจัดการและการสื่อสาร) 

งานตามภาระงานของ
หนวยงาน/งานบริหารจัดการ 

ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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4.2.1 ขอมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินสายวิชาการตามเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ 
 

ภาระงาน การอางอิงขอมูลในระบบ
สารสนเทศ คําอธิบาย 

1. งานสอน   
 (1) การสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตารางสอนรายบุคคล - ตารางสอนรายบุคคลจากระบบ

ฐานขอมูลตารางสอนของงานทะเบียน 
ท่ีผานการอนุมัติตารางสอน ผาน
ระบบงานทะเบียน  (REG) 

(2) การนิเทศนักศึกษาฝกงาน หรือปฏิบัติการสอน 
หรือสหกิจศึกษา 
(3) การเปนท่ีปรึกษา หรือผูควบคุมดูแลวิชา
สัมมนา วิชาหัวขอเฉพาะทาง หรือวิชาอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน 
(4) การเปนท่ีปรึกษาวิชาโครงงาน วิชาโครงการวิจัย
วิชาปญหาพิเศษ วิชาการคนควาอิสระ หรือวิชา
อื่นๆในลักษณะเดียวกันในระดับปริญญาตรี 
(5) การเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
(6) การเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
(7) การเปนกรรมการอื่นๆท่ีเกี่ยวกับงานวิชาการ 

บันทึกขอความหรือคําสั่ง
มอบหมายงาน 
 

- เอกสารท่ีกําหนดโดย หนวยงาน และ
จัดเก็บในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส  (e-Document)   

2. งานวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ   
(1) การทํางานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนและไมได
รับทุนสนับสนุน 
(2) การเขียนบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ 

แบบรายงานบันทึกงานวิจัย 
และการนําเสนอบทความวิจัย 
บทความทางวิชาการ 

- เอกสารตามแบบบันทึกขอมูล ระบบ 
สารสนเทศหนวยงาน  (FIS) ฟอรมท่ี  
FIS_11, FIS_12  

(3) การเขียนเอกสารประกอบการสอน หรือ
เอกสารคําสอน 
(4) การเขียนตํารา หนังสือ หรืองานแปล 
(5) การปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน เอกสาร
คําสอน ตํารา หรือหนังสือ 

บันทึกขอความ / แบบ
รายงาน 

- เอกสารท่ีกําหนดโดย หนวยงาน และ
จัดเก็บในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสในระบบสารบรรณ
อิเล็คทรอนิกส (e-Document)   

(6) การสรางสิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรค แบบรายงานบันทึก                     
งานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม         
งานสรางสรรค การจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
 

- เอกสารตามแบบบันทึกขอมูล ระบบ 
สารสนเทศหนวยงาน  (FIS) ฟอรมท่ี  
FIS_13, FIS_14  
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ภาระงาน การอางอิงขอมูลในระบบ
สารสนเทศ คําอธิบาย 

3. งานบริการวิชาการ   
 (1) การเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธภายนอก
มหาวิทยาลัย 
(2) การเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
มหาวิทยาลัย 
(3) การเปนกรรมการอานผลงานทางวิชาการ 
(4) การเปนกรรมการวิชาการ หรือกรรมการ
วิชาชีพในหนวยงานระดับชาติ 
(5) การเปนท่ีปรึกษาในหนวยงานระดับชุมชน 
หรือระดับชาติ 
(6) การเปนกรรมการพัฒนาหลักสูตร หรือ
กรรมการวิพากษหลักสูตรภายนอกมหาวิทยาลัย 
(7) การใหบริการวิชาการ หรือวิชาชีพในฐานะ
ผูเช่ียวชาญ 
(8) การเปนอาจารยพิเศษภายนอกมหาวิทยาลัย 
(9) การเปนวิทยากรใหกับหนวยงานภายใน หรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
(10) การเปนวิทยากร หรือกรรมการดําเนินการใน
โครงการหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยท่ีจัด
ใหบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย หรือเปน
การใหบริการวิชาการท่ีจัดภายในมหาวิทยาลัยโดย
มีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ 

แบบบันทึกการใหบริการ
วิชาการ  /คําสั่ง /บันทึก
ขอความ / หนังสือราชการ
จากหนวยงานภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เอกสารตามแบบบันทึกขอมูล ระบบ 
สารสนเทศหนวยงาน (FIS)  ฟอรมท่ี  
FIS_18  
- เอกสารท่ีกําหนดโดย หนวยงาน และ
จัดเก็บในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสในระบบสารบรรณ
อิเล็คทรอนิกส  (e-Document)   
- รายงานการเขารับการอบรมจาก
ระบบการพัฒนาบุคลากรในฐานขอมูล
ระบบ HRDrmutsb 

4. งานพัฒนานักศึกษา   
 (1) การเปนอาจารยท่ีปรึกษานักศึกษา แบบบันทึก รายงานการ

ปฏิบัติงานในหนาท่ีอาจารย 
ท่ีปรึกษา 

- เอกสารตามแบบบันทึกรายงานใน
ระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
( SC03) ในระบบสารบรรณ
อิเล็คทรอนิกส  (e-Document) 

(2) การเปนอาจารยท่ีปรึกษาองคการนักศึกษา 
สโมสรนักศึกษา หรือชมรม 
(3) การเปนผูควบคุม ผูฝกสอน หรือผูจัดการทีม
กีฬาของมหาวิทยาลัยหรือคณะ 

บันทึกขอความหรือคําสั่ง
มอบหมายงาน 
 

- เอกสารท่ีกําหนดโดย หนวยงาน และ
จัดเก็บในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส  (e-Document)   
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ภาระงาน การอางอิงขอมูลในระบบ
สารสนเทศ คําอธิบาย 

(4) การเปนกรรมการดําเนินการโครงการ หรือ
กิจกรรมดานงานพัฒนานักศึกษา 
(5) การเขารวมโครงการหรือกิจกรรมดานงาน
พัฒนานักศึกษา 

คําสั่ง/แบบบันทึกรายงาน
กิจกรรม 

- เอกสารตามแบบบันทึกรายงาน
กิจกรรมในระบบ สารสนเทศ
หนวยงาน  (FIS) ฟอรมท่ี  FIS_20 
- คําสั่งท่ีจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส  (e-Document)   

6. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
 (1) การสรางสรรคผลงานทางดานศิลปวัฒนธรรม 
 

แบบบันทึกรายงานรางวัล
และเกียรติคุณบุคลากร 

- เอกสารตามแบบบันทึกรายงาน
รางวัลและเกียรติคุณในระบบ
สารสนเทศหนวยงาน  (FIS)  ฟอรมท่ี  
FIS_17 

(2) การเปนกรรมการดําเนินการในโครงการหรือ
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 
(3) การเขารวมโครงการหรือกิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรม 

แบบบันทึกรายงานกิจกรรม - เอกสารตามแบบบันทึกรายงาน
กิจกรรมในระบบ สารสนเทศ
หนวยงาน  (FIS) ฟอรมท่ี  FIS_20 
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บทที่ 5 
การนําผลการปฏิบัติงานไปใชเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
5.1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การเชื่อมโยงกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เม่ือส้ินสุดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานแลว บุคลากรแตละคนจะทําการทบทวนผลสัมฤทธ์ิ

จากการปฏิบัติงานของตนเองในรอบปท่ีผานมาและความเพียงพอของสมรรถนะของตนเองในการปฏิบัติงาน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือพัฒนาตนเองจากชองวาง (Gap) ระหวางสมรรถนะท่ีตนเองมีอยูกับสมรรถนะ 
ท่ีคาดหวังจากเปาหมายในงานท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงจะทําใหเกิดการวางแผนการพัฒนาดวยตนเอง (Individual 
Development Plan) โดยมหาวิทยาลัยไดจัดวางระบบและจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาของบุคลากร 
ในระบบ HRDrmutsb ดังนี้  
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5.2 การบริหารคาตอบแทน 
การเช่ือมโยงกับการบริหารคาตอบแทน 
5.2.1 การเลื่อนเงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน สําหรับบุคลากรประเภทขาราชการ พนักงาน ลูกจางประจํา 

   ผลการประเมินการปฏิบัติงานที่แตละหนวยงานไดดําเนินการพิจารณาเสร็จสิ้นแลวจะนําเสนอ
ผลการพิจารณาของหนวยงานผานกองบริหารงานบุคคล เพ่ือรวบรวมและนําเสนอเขาสูกระบวนการพิจารณา
การเล่ือนเงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทนใหเปนไปตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย 

บุคลากรประเภทขาราชการ พิจารณาเล่ือนเงินเดือน ปละ 2 ครั้ง (ในเดือนเมษายน และตุลาคมของแตละป)  
บุคลากรประเภทลูกจางประจํา พิจารณาเล่ือนคาจางประจํา ปละ 2 ครั้ง (ในเดือนเมษายน และตุลาคม

ของแตละป)  
 บุคลากรประเภทพนักงาน พิจารณาเล่ือนคาตอบแทน ปละ 1 ครั้ง (ในเดือนตุลาคมของแตละป) 
 บุคลากรท่ีผลสรุปการประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง คือ ต่ํากวารอยละ 60 จะไมไดรับการพิจารณา 

เล่ือนเงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน  
5.2.2 เงินรางวัลประจําป  

การพิจารณาเงินรางวัลประจําปใชผลการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลในรอบปท่ีผานมา 
ในการพิจารณาใหเปนไปตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองกับเกณฑท่ี ก.พ.ร. กําหนดในแตละป 
 

5.3   การบริหารความกาวหนาในอาชีพ 
การเช่ือมโยงกับความกาวหนาในอาชีพ  
5.3.1 การปรับตําแหนง  

การปรับตําแหนง หมายถึง การเขาสูตําแหนงท่ีสูงขึ้นในแตละประเภทตําแหนงตาม พ.ร.บ ขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   

 การปรับตําแหนงในสายงานวิชาการ บุคลากรนําเสนอขอกําหนดตําแหนงผาน กบ. เพ่ือเขาสู
กระบวนการพิจารณาการปรับตําแหนงใหเปนไปตามหลักเกณฑของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 

 การปรับตําแหนงในสายงานบริหารท่ีไมมีวาระในการดํารงตําแหนง บุคลากรสมัครเขารับการคัดเลือก
เพื่อไปสูตําแหนงใหมในกรณีที ่ไมมีผู ดํารงตําแหนง ซึ ่งมหาวิทยาลัยจะนําผลการประเมินการปฏิบัติ  
ท่ีผานมาตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนดมาใชประกอบการคัดเลือก 
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5.3.2 การโอนยาย 
“โอนยาย” หมายถึง การเขาสูตําแหนงในแตละประเภทตําแหนงตาม พ.ร.บ ขาราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา 
โอนยายในสายงาน  ผูบังคับบัญชาแตละหนวยงานจะพิจารณาโอนยายบุคลากรในหนวยงานเพ่ือ

ปรับเปล่ียนภาระงานท่ีเหมาะสมและเปนประโยชนในการบริหารงาน  โดยพิจารณาผลการประเมินพฤติกรรม
การทํางานในสวนสมรรถนะเปนปจจัยสําคัญ 

โอนยายขามสายงาน ผูบังคับบัญชาทั้งสองหนวยงานพิจารณารวมกันในการโอนยายบุคลากร
ระหวางหนวยงานเพ่ือปรับเปล่ียนภาระงานท่ีเหมาะสมและเปนประโยชนในการบริหารงาน โดยพิจารณา
ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานในสวนสมรรถนะของบุคลากรท่ีเกื้อกูลและสามารถใชสมรรถนะของ
ตนเองมาใชในการปฏิบัติหนาท่ีใหมไดเปนปจจัยสําคัญ 
 5.3.3 การตออายุสัญญาจาง สําหรับบุคลากรประเภทพนักงาน 

ผูบังคับบัญชาแตละหนวยงานจะดําเนินการพิจารณาผลการปฏิบัติงานในชวงอายุสัญญาจาง
โดยพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานในแตละปเปนขอมูลประกอบการพิจารณารวมกับเกณฑการ
ตอสัญญาจางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   

5.3.4 การเลิกจาง 
บุคลากรท่ีมีผลการประเมินการปฏิบัติงานไมผานเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและไมไดรับการพิจารณา

เล่ือนคาตอบแทนหรือเล่ือนเงินเดือน 2 ปติดตอกัน จะมีผลตอการพิจารณาเลิกจางหรือพิจารณาใหออกราชการ
เนื่องจากหยอนสมรรถภาพได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


