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ท าไมตอ้ง

ระบบบริหาร

ผลการปฏิบตังิาน

เป็นนามธรรม 

ใชค้วามรูสึ้กใน

การตดัสิน

ไม่สามารถระบุ

ความเช่ือมโยงของ

การปฏิบตังิานกบั

เป้าหมายขององคก์ร 

การมอบหมาย

และ

กระจายงาน      

ไม่เหมาะสม

เป้าหมายของ

การปฏิบตังิาน

ไม่ชดัเจน

ระบบโควตาและ

การหมุนเวียนกนั

ท าไมตอ้งระบบบริหารผลการปฏิบตังิาน
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การประเมินผลการปฏิบตังิาน

เป็นสว่นหน่ึงของการบริหารผลการปฏิบตังิาน

ตวัช้ีวดั (KPIs) เป็นเพียงเครื่องมือ                               

ในกระบวนการบริหารผลการปฏิบตังิาน

การบริหารผลการปฏิบตังิาน 

เนน้ท่ีความตอ่เน่ืองของกระบวนการทั้งหมด

การประเมินผลการปฏิบตังิาน

คือ การบริหารผลการปฏิบตังิาน

การบริหารผลการปฏิบตังิาน

คือ KPIs 

การบริหารผลการปฏิบตังิาน 

เนน้ที่การประเมินผลการปฏิบตังิาน

การบริหารผลการปฏิบตัิงาน          

คือ ส่ิงที่ปฏิบตักินัอยูแ่ลว้ แตย่งัไม่ไดจ้ดัใหเ้ป็นระบบ

การบริหารผลการปฏิบตังิาน

เป็นเร่ืองใหม่ถอดดา้ม

‘การบริหารผล’ การปฏิบตัริาชการ

ความเขา้ใจท่ีคลาดเคลื่อน
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• เพื่อเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการก ากบัติดตาม เพ่ือให้

สว่นราชการและจงัหวดัสามารถบรรลเุป้าหมายตามวิสยัทศัน ์

พนัธกิจ และวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

และคุม้ค่า

• เพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชาน าผลการประเมินการปฏิบตัิราชการ

ไปใชป้ระกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และการใหเ้งินรางวลั

ประจ  าปีแก่ขา้ราชการพลเรือนสามญั ตามหลกัการของระบบ

คณุธรรม

วตัถุประสงค์
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หลกัการของระบบบริหารผลการปฏิบตัริาชการ

5

ระบบบริหารผลการปฏิบตัริาชการ

ยดืหยุน่

ในการเลือก

วิธีการ

โปรง่ใส 

เป็นธรรม 

ตรวจสอบได้

หลกัการ

- แบบประเมิน
- น ้าหนักองคป์ระกอบ
- ระดบัผลการประเมิน

- การประกาศหลกัเกณฑก์ารประเมิน
- คณะกรรมการกลัน่กรองผลการประเมิน
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การใหร้างวลั

 การเชือ่มโยงการจา่ยกบัผลการ
ปฏบิตังิานตามเป้าหมายทีต่กลง
รว่มกนั

 ใหร้างวลัแกผู่ป้ฏบิตัริาชการ และ
สรา้งแรงจงูใจแกเ่พือ่นรว่มงาน
ในการพฒันาการปฏบิตังิาน

การวางแผน

 สรา้งความเขา้ใจในเป้าหมายขององคก์ร

 รว่มกนัก าหนดคา่ตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายที่
เหมาะสมท ัง้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพ

การพฒันา

 ใหค้วามชว่ยเหลอืในการพฒันา
งานและพฒันาผูป้ฏบิตัริาชการ

 สรา้งแรงจงูใจ และพฒันา
ประสทิธภิาพในการปฏบิตั ิ
ราชการ

การประเมนิ

 ประเมนิผลการปฏบิตังิานตาม
เป้าหมาย และเกณฑม์าตรฐานที่
ก าหนดรว่มกนั

 การประเมนิผลสมัฤทธิข์องงาน 
และสมรรถนะในการปฏบิตังิาน

การทบทวน/
ประเมิน

การให้ผลตอบแทน

การ
วางแผน

การ

ตดิตาม

การให้

รางวลั

การ

พฒันา
การประเมนิ

ระบบบรหิาร
ผลการปฏบิตั ิ
ราชการ

การตดิตาม

ตดิตามความกา้วหนา้ตามแผนงาน 

  เพือ่ประเมนิความส าเร็จของงานตาม

  เป้าหมายทีก่ าหนด

การตรวจสอบขอ้ขดัขอ้งตา่งๆ และ

  ผลกระทบตอ่การปฏบิตังิาน

 

ระบบบริหารผลการปฏิบตัริาชการ
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การวางแผน

 สรา้งความเขา้ใจในเป้าหมาย
ขององคก์ร

 รว่มกนัก าหนดคา่ตวัชีว้ดัและ
คา่เป้าหมาย
ทีเ่หมาะสมท ัง้ในเชงิปรมิาณ
และคณุภาพ

การทบทวน/
ประเมิน

การให้ผลตอบแทน

การ
วางแผน

การให้

รางวลั
ระบบบรหิาร
ผลการปฏบิตั ิ
ราชการ

 

ระบบบริหารผลการปฏิบตัริาชการ

1
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1. การวางแผนการท างานรว่มกนัระหว่าง

    หวัหนา้กบัลกูนอ้ง

2. การก าหนดตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย

3. การก าหนดพฤตกิรรมในการปฏิบตัิ

    ราชการ/สมรรถนะ และวิธีการประเมิน

    สมรรถนะ

ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน
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1. การวางแผนการท างานรว่มกนัระหว่างหวัหนา้กบัลกูนอ้ง

ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน (ตอ่)
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ถา่ยทอดเป้าหมาย
ตามล าดับชัน้
บังคับบัญชา

เป้าหมายผลการปฏบิตังิานระดบัองคก์ร
ประะจ าปีงบประมาณ

วสิยัทศัน ์และพนัธกจิ

ประเด็นยทุธศาสตร์ ประเด็นยทุธศาสตร์ประเด็นยทุธศาสตร์

DEVELOP

PLAN

REVIEW
MONITOR

REWARD

การวางแผน

การปฏิบติังาน

การวางแผน

การปฏิบติังาน

การพฒันา

ผลการปฏิบติังาน

การพฒันา

ผลการปฏิบติังาน

การติดตาม

ผลการปฏิบติังาน

การประเมิน

ผลการปฏิบติังาน

การประเมิน

ผลการปฏิบติังาน

ก าหนด และถา่ยทอด
เป้าหมายผลการปฏบิตังิานจากระดบัองคก์ร

ก าหนด และถา่ยทอด
เป้าหมายผลการปฏบิตังิานจากระดบัองคก์ร

เป้าหมาย
ผลการปฏบิัตงิาน 

และสมรรถนะทีค่าดหวงั 

สมรรถนะเป้าหมาย 
และกจิกรรม

เพือ่การพัฒนา

ผลส าเร็จของงาน 
ผลการประเมนิสมรรถนะ

ความคบืหนา้
ของการปฏบิัตงิาน 

และการพัฒนาตามแผนฯ

การพฒันา
ผลการปฏิบติังาน

การวางแผน
การปฏิบติังาน

การติดตาม
ผลการปฏิบติังาน

การประเมิน
ผลการปฏิบติังาน

การใหร้างวลั

เป้าหมาย
ผลการปฏิบตัิงาน
และสมรรถนะท่ีคาดหวงั

การเล่ือนเงินเดือน
การเล่ือนต าแหนง่

ผลส าเร็จของงาน
ผลการประเมินสมรรถนะ

ความคืบหน้า
ของการปฏิบตัิงาน

และการพฒันาตามแผนฯ

สมรรถนะเป้าหมาย
และกิจกรรม

เพื่อการพฒันา

ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผนเพื่อหาขอ้ตกลงผลการปฏิบตังิานรายบุคคล
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 กระบวนการสื่อสารอย่างต่อเน่ืองระหว่างผูป้ฏิบัติงานกับ
ผูบ้ังคับบัญชา ในเรื่องการก าหนดความคาดหวังท่ีชัดเจน 

และท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเรื่องตา่งๆ ดงัน้ี.....‛

 หนา้ท่ีส  าคญัท่ีผูป้ฏิบตังิานคนนั้นตอ้งท าคืออะไรบา้ง

 งานของผูป้ฏิบตังิานนั้น มีส่วนสนบัสนุนเป้าหมายขององคก์รอยา่งไร

 ความหมายท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรมของการ "ท างานไดด้ี‛ คืออะไร

 จะท างานร่วมกนั เพ่ือรกัษาระดบั ปรบัปรุงงานท่ีท าอยา่งไร

 จะสามารถระบุอุปสรรค และ ขจดัอุปสรรคอยา่งไร

 จะวดัผลการปฏิบตังิานไดอ้ยา่งไร

 

ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน  (ตอ่)
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2. การก าหนดตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย

ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน  (ตอ่)
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 ส  านกั/ศูนย/์กอง/หน่วยงาน ประชุม จดัท าตวัช้ีวดั ใหส้อดคลอ้งกบั

   เป้าหมายของหน่วยงาน

 มอบหมายผูป้ระเมินเป็นลายลกัษณอ์กัษร (ถา้มี)

 จดัท าตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายรายบุคคล

ผอ.ส านกั/ศูนย/์กอง/หวัหนา้หน่วยงาน

การจดัท าตวัช้ีวดัรายบุคคล
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วีดิทศัน ์: การก าหนดตวัช้ีวดั 

วีดิทศัน ์

ดร. วิกานดา และ ดร. อนิรุตต์
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การทบทวน/
ประเมิน

การให้ผลตอบแทน

การ

ตดิตาม
การให้

รางวลั
ระบบบรหิาร
ผลการปฏบิตั ิ
ราชการ

 การตดิตาม

 ตดิตามความกา้วหนา้ตามแผนงาน
 เพือ่ประเมนิความส าเร็จของงาน
 ตามเป้าหมายทีก่ าหนด

 การตรวจสอบขอ้ขดัขอ้งตา่งๆ 
 และผลกระทบตอ่การปฏบิตังิาน

 

ระบบบริหารผลการปฏิบตัริาชการ

2
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1. ผูบ้งัคบับญัชา  ตอ้งตดิตาม และใหค้  าปรึกษาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

เพ่ือผลกัดนังานใหส้  าเร็จ

 บนัทึกผลงาน พฤตกิรรมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

2. ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  รายงานผลการด าเนินการ

 ขอค าแนะน า/ปรึกษาจากผูบ้งัคบับญัชา

 การสื่อสารเป็นเร่ืองส าคญั

ขั้นตอนท่ี 2 : การตดิตามงาน
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ท าไมตอ้งตดิตามผลการปฏิบตัริาชการ

เพื่อใหไ้ดผ้ลงานตามที่ก าหนดไว้

เพ่ือก าหนดตวัช้ีวดัเพ่ิม กรณีไดร้บัมอบหมายงานเพ่ิมเตมิ

เพื่อเพิ่มพนูความรู ้ทกัษะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

เพื่อถ่ายทอดความรู ้ทกัษะ เทคนิคตา่ง ๆ

เพื่อสรา้งความกา้วหนา้ในสายอาชีพ และความสุขในการท างาน
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เทคนิคการติดตามงาน ใหไ้ดง้าน และไดใ้จ

• การประชุมช้ีแจงก่อนการตดิตามงาน

• ก าหนดรูปแบบการตดิตามงานที่ชดัเจน

• ตดิตามงานในช่วงเวลาที่เหมาะสม

• การท า Check List 

• มีมาตรฐาน/เกณฑก์ลางที่ชดัเจน

• สรุปผลการตดิตามรว่มกนั
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   การพฒันา

 ใหค้วามชว่ยเหลอืในการพฒันา
งานและพฒันาผูป้ฏบิตัริาชการ

 สรา้งแรงจงูใจ และพฒันา
ประสทิธภิาพในการปฏบิตั ิ
ราชการ

การทบทวน/
ประเมิน

การให้ผลตอบแทน

การ

ตดิตาม

การให้

รางวลั

การ

พฒันา

ระบบบรหิาร
ผลการปฏบิตั ิ
ราชการ

ระบบบริหารผลการปฏิบตัริาชการ

 

3
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ขั้นตอนท่ี 3 การพฒันา

วตัถุประสงค ์: เพื่อรว่มกนัพฒันางานและสมรรถนะ 

ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายหรือความ

คาดหวงัมากที่สุด

บทบาท : ทั้งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
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ขั้นตอนท่ี 3 การพฒันา (ตอ่)

ท าไมถึงไม่ไดพ้ฒันา ?

• ไม่ทราบว่าตอ้งท า

• ไม่มีเวลา

• ไม่ทราบว่าตอ้งพฒันาอะไร อยา่งไร

• ไม่อยากพฒันา
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ขั้นตอนท่ี 3 การพฒันา (ตอ่)

• การสงัเกตและบนัทึกการท างาน (Observe & Record)

• การใหข้อ้มูลป้อนกลบั (Feedback)

• การสอนงาน  (Coaching)
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 การสอนงาน  (Coaching)

 

ขั้นตอนท่ี 3 การพฒันา (ตอ่)

• เป็นการพฒันาผ่านกระบวนการถา่ยทอดอยา่งตอ่เน่ืองระหว่าง 

‚ผูส้อน‛(ผูบ้งัคบับญัชา/พ่ีเล้ียง) และ ผูเ้รียน (พนกังาน)  

• เหมาะที่จะน ามาใชใ้นกรณีมอบหมายงานใหม่ หรือ งานเดิมแต่

เปลี่ยนวิธีท  างานใหม่

• เป็นการพฒันาใหพ้นกังานมีความรู ้ทกัษะในการปฏิบตังิานใน

ปัจจบุนั
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• การใหข้อ้มูลป้อนกลบั เป็นเครื่องมือหน่ึงในการสื่อสารระหว่าง

ผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

• โดยผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูใ้หข้อ้มูลตา่งๆ ในเรือ่งการท างานและ

เรือ่งอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบตัหินา้ท่ีราชการ เพ่ือเป็นแรงเสริม

ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดการเรียนรูง้าน มีพฒันาการที่เหมาะสม 

• ใหผู้บ้งัคบับญัชาไดร้บัทราบขอ้มูล/เปิดโอกาสในการซกัถาม 

ท าความเขา้ใจ และใหข้อ้มูลของตนในโอกาสเดียวกนั

 การใหข้อ้มูลป้อนกลบั(Feedback)

 

ขั้นตอนท่ี 3 การพฒันา (ตอ่)
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ค าพดูทางลบ ค าพดูทางบวก
แย่ชะมดัเลย สดุยอดไปเลย

งานท่ีส่งกระจอกมาก ท างานได้ดีมากน่ะ

คิดได้แค่เน่ียเองเหรอ พ่ีเช่ือว่าเราจะต้องท างานช้ินน้ีได้

ถามแบบน้ีเอาสมองข้าง
ไหนคิดเน่ีย

ถ้าเราเปล่ียนมาท าแบบน้ี 
พ่ีว่าดีกว่าน่ะ

โง่จงั ท าแบบน้ีได้ไง พ่ีว่า เราเป็นลกูน้องท่ีเก่งคนหน่ึง
เลยน่ะ

เบือ่จงั มีลกูน้องท่ีไม่เอา
ไหนแบบน้ี

เราลองกลบัไปคิดใหม่อีกทีดีไหม
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การประเมนิ

 ประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ตามเป้าหมาย และเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดรว่มกนั

 การประเมนิผลสมัฤทธิ์
ของงาน และสมรรถนะ
ในการปฏบิตังิาน

การทบทวน/
ประเมิน

การให้ผลตอบแทน

การ

ตดิตาม

การให้

รางวลั

การประเมนิ

ระบบบรหิาร
ผลการปฏบิตั ิ
ราชการ

ระบบบริหารผลการปฏิบตัริาชการ
 

4
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 ประเมินผลการปฏิบตัริาชการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

 กรอกรายละเอียดในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบตัริาชการ

ผูป้ระเมิน

ขั้นตอนท่ี 4 : การประเมินผลการปฏิบตัริาชการ
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 รอบการประเมิน 2 รอบ 

    รอบที่ 1 (1 ตลุาคม – 31 มีนาคม ปีถดัไป)

    รอบที่ 2 (1 เมษายน – 30 กนัยายน)

* ส่วนราชการ

ขั้นตอนท่ี 4 : การประเมินผลการปฏิบตัริาชการ

 

 รอบการประเมิน 2 รอบ 

    รอบท่ี 1 (1 มิถุนายน – 30 พฤศจกิายน)

    รอบที่ 2 (1 ธนัวาคม – 31 พฤษภาคม ปีถดัไป)

* ม.เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ
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ขั้นตอนท่ี 4 : การประเมินผลการปฏิบตัริาชการ

• ประเมินสมรรถนะ  เทียบกบั พฤตกิรรมบ่งช้ี

• ประเมินผลงานเปรยีบเทียบกบัตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายท่ีก าหนด

องคป์ระกอบผลสมัฤทธ์ิของงาน

องคป์ระกอบพฤตกิรรมในการปฏิบตัริาชการ/สมรรถนะ
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องคป์ระกอบการประเมิน 2 องคป์ระกอบ

องคป์ระกอบ

• ปริมาณงาน

• คณุภาพงาน

• ความรวดเร็วหรือตรง

   ตอ่เวลา

• การใชท้รพัยากรอยา่ง

   คุม้ค่า

• ปริมาณงาน

• คณุภาพงาน

• ความรวดเร็ว หรือตรงตาม

   เวลาที่ก  าหนด หรือความ

   ประหยดั หรือความคุม้ค่า

   ของการใชท้รพัยากร 

(ม.เทคโนโลยีสุวรรณภมิู)

• ปริมาณงาน

     (35%)

• ประสิทธิภาพ

   การท างาน

     (35%)

ผลสมัฤทธ์ิ

ของงาน

70 %

องคป์ระกอบ

• สมรรถนะหลกั

• สมรรถนะทางการบริหาร

• สมรรถนะเฉพาะตาม

   ลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ

สมรรถนะ

30 %

ม.เทคโนโลยีสุวรรณภมิู

         เหมือนกนั
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องคป์ระกอบกบัคะแนนผลการปฏิบตังิาน

องคป์ระกอบ

ผลสมัฤทธ์ิของงาน

-ตวัช้ีวดั

-ค่าเป้าหมาย

องคป์ระกอบ

พฤตกิรรมใน   

การปฏิบตังิาน/

สมรรถนะ

ก าหนดโดยพิจารณา

ความส าเรจ็ของงาน 

และตกลงกนัระหว่าง

ผูป้ฏิบตัแิละ

ผูบ้งัคบับญัชา

ก าหนดโดยอา้งอิง

จากขอ้ก าหนด

สมรรถนะซ่ึง

ประกาศโดย  

สว่นราชการ

ประเมิน

ประเมิน

คะแนน

ประเมิน

ผลสมัฤทธ์ิ

ของงาน

คะแนน

ประเมิน

พฤตกิรรมใน

การ

ปฏิบตังิาน

คะแนนผล

การ

ปฎิบตังิาน

พิจารณาเล่ือน

เงินเดือน

แจง้ผลการ

ปฏิบตังิาน และ 

ปรึกษาหารือถึง   

การพฒันาปรบัปรุง
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ผลสมัฤทธ์ิของงาน
พฤตกิรรม

ในการปฏิบตังิาน

น ้าหนัก 30%

ผลสมัฤทธ์ิหลกั 

ตวัช้ีวดั

ค่าเป้าหมาย

 สมรรถนะหลกั

 สมรรถนะ

    ทางการบริหาร

สมรรถนะเฉพาะตาม

   ลกัษณะงานท่ีปฏิบตั ิ

    

องคป์ระกอบการประเมินและน ้าหนกั

 งานตามแผนปฏิบตัริาชการ

 งานตามภารกิจหลกั

 งานตามค ารบัรองการปฏิบตัริาชการ

 งานที่ไดร้บัมอบหมายพิเศษ

น ้าหนกั 70%

32การก าหนดตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายรายบุคคล  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมิู  วนัท่ี 23 สิงหาคม 2555

http://intra.ocsc.go.th/news/logo/OCSC_Logo/OCSCLogo-RGB-Small02-Trans.png


 

การจดักลุ่มผลคะแนนการประเมิน

 ดีเดน่                 90.00 – 100.00  คะแนน

 ดีมาก                 80.00 – 89.99    คะแนน

 ดี                      70.00 – 79.99     คะแนน

 พอใช ้                60.00 – 69.99    คะแนน

 ตอ้งปรบัปรุง       นอ้ยกว่า 60 คะแนน

แบ่งกลุม่คะแนนเป็น  5 ระดบั  คือ

ดีเดน่ 

ดี 

ยอมรบัได ้

ควรปรบัปรุง 

ตอ้งปรบัปรุง

ม.เทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิู

*

*
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แบบสรุป

ผลการประเมินผล

การปฏิบตัริาชการ

ก.พ. ก าหนดให ้

แตส่ว่นราชการสามารถปรบัได ้

โดยสาระไม่นอ้ยกว่าแบบแนบทา้ยหลกัเกณฑ์

แบบมอบหมายงานและ

แบบประเมินผลการ

ปฏิบตัริาชการ

ส่วนราชการ 

(กระทรวง กรม)

ก าหนดเอง

การประเมินผล : แบบสรุปการประเมิน

34



แบบสรุปการประเมินฯ  ประกอบด้วยเอกสาร 3 หน้า

ตวัอยา่ง

35



ตัวอย่าง
การประเมินผล : แบบประเมินผลการปฏิบตัริาชการ

36



    5. การใหร้างวลั

 การเชือ่มโยงการจา่ยกบัผล
การปฏบิตังิานตามเป้าหมาย
ทีต่กลงรว่มกนั

 ใหร้างวลัแกผู่ป้ฏบิตัริาชการ 
และสรา้งแรงจงูใจแกเ่พือ่น
รว่มงานในการพฒันาการ
ปฏบิตังิาน

การทบทวน/
ประเมิน

การให้ผลตอบแทน

การให้

รางวลั
ระบบบรหิาร
ผลการปฏบิตั ิ
ราชการ

ระบบบริหารผลการปฏิบตัริาชการ
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• การประกาศรายช่ือดีเด่นและดีมาก

• การเลื่อนเงินเดือน

ขั้นตอนท่ี 5 การใหร้างวลั

• การพฒันา

 

38การก าหนดตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายรายบุคคล  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมิู  วนัท่ี 23 สิงหาคม 2555

http://intra.ocsc.go.th/news/logo/OCSC_Logo/OCSCLogo-RGB-Small02-Trans.png


1. หน่วยงานดา้นบริหาร

    ทรพัยากรบุคคล (HR)

 น าผลการประเมิน และ ผลการเลื่อนเงินเดือน

   เสนอผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงท่ีไดร้บัมอบหมาย 

 รวบรวมผลการประเมินของทุกหน่วยงาน 

   ส่งคณะกรรมการกลัน่กรองฯ

2. คณะกรรมการ

    กลัน่กรองฯ

 เสนอความเห็นในภาพรวมของผลการประเมิน

   ทั้งหมดตอ่หวัหนา้ส่วนราชการ

การเสนอฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการกลัน่กรองฯ

 

39การก าหนดตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายรายบุคคล  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมิู  วนัท่ี 23 สิงหาคม 2555

http://intra.ocsc.go.th/news/logo/OCSC_Logo/OCSCLogo-RGB-Small02-Trans.png


 ผูป้ระเมินประกาศรายช่ือผูมี้ผลงาน “ดีเด่น” และ “ดีมาก”

 หวัหนา้ส่วนราชการประกาศรอ้ยละการเลื่อนเงินเดือนในแตล่ะระดบั

   ผลการประเมิน  เช่น

การประกาศรายช่ือและรอ้ยละการเลื่อนเงินเดือน
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การจดัสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน

อ านวยการ

วิชาการ/ทัว่ไป

บรหิาร

ส่วนกลาง 

(ปลดักระทรวง

อธิบดี)

สว่นภูมิภาค

(ผูว่้าฯ)
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การเลื่อนเงินเดือน

งบประมาณ/คร่ึงปี : 3% ของ

เงินเดือนทุกคนในองคก์ร

ประเมิน

ผลงาน

ประจ าปี

 อยา่งนอ้ย 5 ระดบัการเลื่อน (% ของค่ากลาง)

„ ไม่ก าหนด Force distribution

„ สว่นราชการบรหิารงบประมาณเอง (3%)

„ ผลงานดีเด่นเลื่อนไม่เกิน 6% ในรอบครึง่ปี

„ ผลงานระดบัอ่ืน ใหห้น่วยงานก าหนดเอง

„ ไม่เกินเงินเดือนสูงสุดของช่วงเงินเดือนแตล่ะสายงาน

„ เงินเดือนตนัใหไ้ดร้บัเงินตอบแทนพิเศษ

 แจง้ผล : 

• เป็นการสว่นตวั

• ประกาศระดบัผลการประเมินและ

% การเล่ือนในแตล่ะระดบั

เล่ือนเงินเดือนเป็น 

% ของ

ค่ากลาง

ผลงานดีเด่น/ครึง่ปี : 

ไม่เกิน 6% ของค่ากลาง

ปีละ 2 ครั้ง

ยกเลิกโควตา 15%
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 ยกเลิกการรอเลื่อนเงินเดือน : ผูถู้กตั้งคณะกรรมการสอบวินยัรา้ยแรงและ

    ผูถู้กฟ้องคดอีาญา

• หากถูกลงโทษ ตอ้งงดเลื่อนเงินเดือนในรอบการประเมินท่ีถูกลงโทษ

• ขา้ราชการท่ีถูกรอฯ ไวก้่อนกฎ ก.พ.น้ี ใหเ้ลื่อนตามผลงานท่ีประเมินไว้

 ลาศึกษา/ฝึกอบรม : จะตอ้งท างานไม่นอ้ยกว่า 4 เดือน

หลกัเกณฑ/์เง่ือนไขอ่ืน ๆ
 

 ผูไ้ปปฏิบตังิานองคก์ารระหว่างประเทศ : เม่ือกลบัมาปฏิบตังิานใหส้ัง่

   เลื่อนเงินเดือนในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 3 ของเงินเดือนขา้ราชการผูน้ั้น
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• ไม่ถูกสัง่พกัราชการเกิน 2 เดือน

• ไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตอุนัควร

• ไม่ลา/สาย เกินจ  านวนครั้งท่ีก าหนด

• ลาไม่เกิน 23 วนัท าการ โดยไม่รวมลาอุปสมบท / คลอดบุตร / 

ป่วยจ  าเป็น / ป่วยประสบอนัตราย / พกัผ่อน  / ตรวจเลือก/

เตรียมพล / ท างานองคก์ารระหว่างประเทศ

ผูมี้สิทธ์ิไดร้บัการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน
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 ออกค าสัง่เล่ือนเงินเดือน

     ผูมี้อ านาจสั่งเล่ือนเงินเดือน : ผูมี้อ  านาจสัง่บรรจแุละแตง่ตั้งตาม ม. 57

     สัง่เลื่อนเงินเดือน 1 เม.ย. / 1 ต.ค.

     ยกเวน้ ผูท้ี่เกษียณอายรุาชการ สัง่เลื่อนเงินเดือน 30 ก.ย.  

     ผูเ้สียชีวิต (ปฏิบตังิานครบ 4 เดือน) สัง่เลื่อนโดยใหมี้ผลวนัท่ีเสียชีวิต

 แจง้ผลการเล่ือนเงินเดือน  

       ผูมี้อ  านาจสัง่เล่ือนเงินเดือนจดัใหมี้

•    การแจง้ผลการเลื่อนเงินเดือนเฉพาะบุคคล 
      (รอ้ยละ  ฐานในการค านวณ  จ านวนเงินท่ีได ้ เงินเดือนท่ีได)้

•     การแจง้เหตผุลผูท้ี่ไม่ไดเ้ลือ่นเงินเดือน

การออกค าสัง่เลื่อนเงินเดือนและแจง้ผลการเลือ่นเงินเดือน
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 แจง้ผลการประเมิน (บอกจุดเด่น จุดดอ้ย ฯลฯ)

 วางแผนการพฒันา

 ใหผู้ร้บัการประเมินลงนามรบัทราบผลการประเมิน

ผอ.ส านกั/ศูนย/์กอง/หน่วยงาน/ผูบ้งัคบับญัชาท่ีไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูป้ระเมิน

การแจง้ผลการประเมิน
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ประโยชนข์องการแจง้ผลการประเมิน

 เป็นการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูถู้กประเมิน เพ่ือจะไดท้ราบว่า

ผลงานของตนเป็นไปตามความคาดหวงัหรือไม่ และมี

จุดอ่อน/จุดแข็งใดที่จะตอ้งน าไปปรบัปรุงและพฒันา

 เป็นการสรา้งความรว่มมือและสนบัสนุนบรรยากาศในการ

ท างาน เพราะผูป้ระเมินและผูถู้กประเมินไดมี้โอกาสพูดคุยกนั

 เป็นหนทางในการรว่มกนัพฒันาผลการปฏิบตัิงาน และการ

วางแผนพฒันาทางกา้วหนา้ในอาชีพ
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„ ใชเ้หตผุล ขอ้เท็จจริง มิใช่จากอารมณ์

„ พดูอยา่งระมดัระวงั

„ มีหลกัฐานอา้งอิงชดัแจง้

„ บอกทั้งขอ้ด-ีขอ้เสีย

เทคนิคการส่ือสารเพื่อแจง้ผลการประเมิน
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การก าหนดตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย
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 ส  านกั/ศูนย/์กอง/หน่วยงาน ประชุม จดัท าตวัช้ีวดั ใหส้อดคลอ้งกบั

   เป้าหมายของหน่วยงาน

 มอบหมายผูป้ระเมินเป็นลายลกัษณอ์กัษร (ถา้มี)

 จดัท าตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายรายบุคคล

ผอ.ส านัก/ศูนย/์กอง/หวัหนา้หน่วยงาน

การจดัท าตวัช้ีวดัรายบุคคล
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KPI & PI
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หนา้ที่งานที่รบัผิดชอบ Pls KPIs

1. ตดิต่อประสานงานกับวิทยากร
และสถาบนัจดัอบรมภายนอก

2. จดัเตรียมรายชื่อและประสานงาน
กับผู้เข้าอบรม

3. จดัเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ 
และอาหารว่าง/อาหารกลางวัน 
ให้พร้อมก่อนการอบรม

4. แจ้งเตอืนผู้เข้าอบรมเพื่อให้
เข้ารับการอบรมตามวัน/เวลา
ที่ก าหนดขึน้

5. สรุปรายชื่อผู้ เข้าอบรมและจดัท า
รายงานสรุปผลการจดัฝึกอบรม
ประจ าเดอืน/ปี

•จ านวนครัง้ในการประสานงาน
ผิดพลาด

•จ านวนครัง้ในการจดัเตรียมเอกสาร 
อุปกรณ์ และอาหารว่าง/อาหาร
กลางวันล่าช้า

• ร้อยละของคนที่สมัครเข้ารับการ
อบรมต่อหน่ึงหลักสูตร

• ร้อยละการเข้าอบรมของ
กลุ่มเป้าหมาย

•จ านวนครัง้ในการสรุปรายชื่อและ
จดัท ารายงานล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนด

• ร้อยละความพงึพอใจต่อการให้บริการ
งานฝึกอบรม

• ร้อยละของการตดิตามผลพฤตกิรรม
ของผู้เรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนด

•จ านวนครัง้ในการจดัเตรียม
เอกสาร อุปกรณ์ และอาหาร
ว่าง/อาหารกลางวันล่าช้า

• ร้อยละความพงึพอใจ
ต่อการให้บริการงาน
ฝึกอบรม

•จ านวนครัง้ในการสรุปรายชื่อ
และจดัท ารายงานล่าช้ากว่า
เวลาที่ก าหนด

• ร้อยละการเข้าอบรมของ
กลุ่มเป้าหมาย

รวม 7 PIs 4 KPIs

ต าแหน่งเจา้หนา้ที่ฝึกอบรม



การถ่ายทอดตวัช้ีวดั

ผลส าเร็จของงาน

จากบนลงล่าง

การสอบถาม

ความคาดหวงั

ของผูร้บับริการ

การไลเ่รียงตามผงั

การเคลื่อนของงาน
การพิจารณา

จากประเด็น

ที่ตอ้งปรบัปรุง

คดักรอง

ตวัช้ีวดั และ เป้าหมายท่ีใชใ้นการประเมิน ณ การประเมิน

งานและการ

เปลี่ยนแปลง

ระหว่างรอบ

การประเมินฯ

ตวัช้ีวดั และ เป้าหมายของผูป้ฏิบตั ิณ ตน้รอบการประเมิน

 

การคดักรองตวัช้ีวดั
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งาน/โครงการ

ของหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

งานอ่ืนๆ

ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

งานอื่นๆ

งาน/โครงการ

ของส านัก/กอง

ยทุธศาสตร์

ภารกจิ

อืน่ๆ

งาน/
โครงการ

ของกลุม่งาน

ยทุธศาสตร์

ภารกจิ

อืน่ๆ

งาน/
โครงการ

ของกลุม่งาน
ยทุธศาสตร์

ภารกจิ

อืน่ๆ

งาน/
โครงการ

ของกลุม่งาน

KPI
บคุคล

KPI
บคุคล

KPI
บคุคล

KPI
บคุคล

KPI
บคุคล

KPI
บคุคล

KPI
บคุคล

การจดัท าตวัช้ีวดั
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ประเภทตวัช้ีวดั

ผลงาน
แนวทางการพิจารณา

ปริมาณ จ านวนผลงานหรือช้ินงานท่ีท าเสร็จ

คุณภาพ
ความถูกตอ้ง ประณีต เรียบรอ้ยของผลงาน

เปรียบเทียบกบัมาตรฐานของงาน

ความรวดเร็ว/       

ความตรงตอ่เวลา
เวลาท่ีใชป้ฎิบตังิานเทียบกบัมาตรฐานท่ีก าหนด

ความประหยดั/

ความคุม้ค่า

การประหยดัใชว้สัดุอุปกรณ ์ตน้ทุน หรือ ค่าใชจ้า่ย

ในการท างาน การระวงัรกัษาเครี่องมือเครื่องใช ้ 

มิใหเ้สียหาย

ระบุตวัช้ีวดัผลงานท่ีเหมาะสม
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การก าหนด ตวัช้ีวดัผลการปฏิบตังิานหลกั‛ 

(Key Performance Indicators KPIs)‛

ตวัช้ีวดั (KPIs) เป็นดชันีหรือหน่วยวดัความส าเร็จ

ของการปฏิบตังิานท่ีก าหนดข้ึน โดยเป็นหน่วยวดั

ท่ีแสดงผลสมัฤทธ์ิของงาน และสามารถแยกแยะ

ความแตกตา่งของผลการปฏิบตังิานได้

การก าหนด ค่าเป้าหมาย (Targets)

ค่าเป้าหมาย ในท่ีน้ีหมายถึง เป้าหมาย

ในเชิงปริมาณ เชิงคณุภาพ ที่ท  าใหแ้ยกแยะ

ไดว่้า การปฏิบตังิานประสบความส าเร็จตาม

ตวัช้ีวดั (KPIs) ที่ก  าหนดไวห้รือไม่ มากนอ้ย

เพียงใด ภายในระยะเวลาท่ีระบุไวอ้ยา่ง

ชดัเจน

ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย

KPI TARGET
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ประเภทตวัช้ีวดั และ ค่าเป้าหมาย

ตวัช้ีวดั และค่าเป้าหมาย อาจแยกออกไดเ้ป็น 3 ประเภท

ตวัช้ีวดั และค่าเป้าหมาย 

เชิงปรมิาณ

เช่น ระยะเวลาเฉลี่ยของ

การจดัท าใบอนุญาต

ขบัขี่ยานพาหนะ

ตวัช้ีวดั และค่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพที่แปลงผล

เป็นค่าเชิงปรมิาณ

เช่น รอ้ยละของ          

ความพึงพอใจของ

ผูร้บับริการ

ตวัช้ีวดั และค่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ

เช่น คุณภาพรายงาน       

ที่น าเสนอ
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1 2 3 4 5

ค่าเป้าหมายต า่สุดที่รบัได้

ค่าเป้าหมายในระดบัต า่

กว่ามาตรฐาน

ค่าเป้าหมายที่เป็น

ค่ามาตรฐานโดยทัว่ไป

ค่าเป้าหมายที่มี

ความยากปานกลาง

ค่าเป้าหมายในระดบัทา้ทาย 

มีความยากค่อนขา้งมาก 

โอกาสส าเรจ็ <50%

Start

ระดบัค่าเป้าหมาย
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อธิการบดี

รอง
อธิการบดี 1

ผอ.ส านกั

หน.กลุม่ หน.กลุม่

ผอ. กอง

หน.กลุม่ หน.กลุม่

ขรก. 1 ขรก. 2 ขรก. 3 ขรก. 4

ผู้ช่วย
อธิการบดี 2

ผอ.ส านกั ผอ.กอง

หน.กลุม่ หน.กลุม่ หน.กลุม่

ขรก. 1 ขรก. 2 ขรก. 3

40
65

50 50
60
35

40 10
30 10
30 35

30 40 20

10
25 15 205

20

5
15

510
5

การก าหนดตวัช้ีวดัรายบุคคล

60



การก าหนดตวัช้ีวดัรายบุคคล

KPI อธิบดี รองอธิบดี ผอ.ส านัก

KPIหน. กลุ่ม

KPI ลกูทีม

KPI  อธิบดี รองอธิบดี ผอ.ส านัก

KPI  หน. กลุ่ม

KPI  ลกูทีม

ส ารวจงานที่ไดม้อบหมาย

ใหล้กูนอ้งแตล่ะคน

ส ารวจงานที่ตอ้งท าใน

ปีงบประมาณ
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• เลือกใชเ้ทคนิควิธีการวดัวิธีใดวิธีหน่ึง หรือ หลายวิธีผสมกนั

‟ การถ่ายทอดตวัช้ีวดัผลส าเรจ็ของงานจากบนลงลา่ง (Goal Cascading Method)

‟ การสอบถามความคาดหวงัของผูร้บับริการ (Customer-Focused Method)

‟ การไลเ่รยีงตามผงัการเคลื่อนของงาน (Work Flow Charting Method)

‟ การพิจารณาจากประเด็นส าคญัที่ตอ้งปรบัปรุง (Issue- Driven)

• สรุปตวัช้ีวดัลงในแบบสรุปการประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน

• ระบุค่าเป้าหมาย โดยแยกออกเป็น 5 ระดบัลงในแบบสรุปฯ

• ก าหนดน ้าหนกัของแตล่ะตวัช้ีวดั

การก าหนดตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายผลสมัฤทธ์ิของงาน
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การถ่ายทอดตวัช้ีวดัผลส าเร็จของงานจากบนลงล่าง (Goal Cascading Method)

หัวหน้า
ส่วนราชการ

รองหัวหน้า  
ส่วนราชการ

ผู้อ านวยการ
ส านัก/กอง/ศูนย์

หัวหน้าหน่วยงาน
ภายใต้ ส านัก/กอง

ผู้ปฏิบัตริาชการที่ไม่มี
ผู้ใต้บังคับบัญชา

เป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์

เป้าหมายตาม

ภารกิจและอ่ืนๆ

ค ารบัรองการ

ปฏิบตัริาชการ
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1. เร่ิมจากตวัช้ีวดัของผูบ้งัคบับญัชาในระดบัเหนือข้ึนไป 1 ระดบั

2. ท าความเขา้ใจเป้าหมายของตวัช้ีวดัว่าตอ้งการจะวดัอะไร

3. พิจารณาขอบเขตงานท่ีต  าแหน่งงานนั้นๆตอ้งรบัผิดชอบในดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง  

กบัความส าเร็จของตวัช้ีวดัของผูบ้งัคบับญัชา 

- ต าแหน่งงานน้ีตอ้งท าอะไรเพื่อใหเ้กิดผลส าเร็จ (ของผูบ้งัคบับญัชา) ดงักลา่ว

- ส่ิงท่ีท  านั้นควรจะเนน้ท่ีอะไร เช่น ความรวดเร็ว/ ความคุม้ค่า/ เรียบรอ้ย/ 

ถูกตอ้ง/ สมบูรณ/์ จ  านวน/ ฯลฯ

- ส่ิงท่ีเนน้นั้น จะใชอ้ะไรเป็นตวัวดัความส าเร็จ และ หน่วยในการวดัคืออะไร   

เช่น จ  านวน/ รอ้ยละ / ระยะเวลา / อตัราสว่น / ปัจจยัเชิงคุณภาพ/ ฯลฯ

4. ระบุตวัช้ีวดัลงในแบบฟอรม์ และ ก าหนดค่าเป้าหมาย

ขั้นตอนการก าหนดตวัช้ีวดัดว้ยเทคนิคการถ่ายทอดตวัช้ีวดัผลส าเร็จของงานจากบนลงลา่ง
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ตวัช้ีวัดเป็นตวัเดียวกนั

ตวัช้ีวัดของสมใจ 

(ผูป้ระเมิน)

ตวัช้ีวัดของสมทรง 

(ผูร้บัการประเมิน)

ระดบัความส าเรจ็ในการพฒันาระบบงาน

สารสนเทศ

ระดบัความส าเรจ็ในการพฒันาระบบงาน

สารสนเทศ

รูปแบบที่ 1 : ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายของผูร้บัการประเมินเป็นตวัเดียวกบัผูป้ระเมิน/หน่วยงาน

• ผูป้ระเมินและผูร้บัการประเมินรบัผิดชอบความส าเร็จร่วมกนั ไม่สามารถ 

  แบ่งแยกงานไดอ้ยา่งชดัเจน

• ผูป้ระเมินมอบหมายงานตามตวัช้ีวดัใหผู้ร้บัการประเมินทั้งช้ิน

 

เทคนิคการถ่ายทอดตวัช้ีวดัผลส าเร็จของงานจากบนลงล่าง
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รูปแบบที่ 2 : ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายของผูร้บัการประเมินแบง่สว่นจาก

                   ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายของผูป้ระเมินหรอืหน่วยงาน

• ผูป้ระเมินรบัผิดชอบเป้าหมายรวมซ่ึงเกิดจากผลผลิตของผูร้บัการประเมิน 

  หลายคนรวมกนั

• ค่าเป้าหมายจะถูกแบ่งเฉล่ียใหร้บัผูร้บัการประเมินรบัผิดชอบแตกตา่งกนั

ตวัช้ีวดัของกรมฯ : ภาษีนิตบุิคคลประจ าปี

ภาษีนิตบุิคคลประจ าปี

ของภาคท่ี ๑

ภาษีนิตบุิคคลประจ าปี

ของภาคท่ี ๒

ภาษีนิตบุิคคลประจ าปี

ของภาคท่ี ๓

 

เทคนิคการถ่ายทอดตวัช้ีวดัผลส าเร็จของงานจากบนลงล่าง (ตอ่)
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รูปแบบที่ 3 : ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายของผูร้บัการประเมินเป็นคนละตวักบั

                  ผูป้ระเมินหรอืหน่วยงาน

ตวัช้ีวัดของสุรศักด์ิ :                          

ระดบัความส าเรจ็                               

ในการออกแบบระบบงาน

ตวัช้ีวัดของสุขใจ :                          

ระดบัความส าเรจ็ในการพฒันา

โปรแกรมและน าระบบไปสู่การปฏิบตัิ

ตวัช้ีวดัของสมทรง : ระดบัความส าเรจ็ใน

การพฒันาระบบงานสารสนเทศ

• งานตามเป้าหมายของผูป้ระเมินจะถูกแบ่งเป็นส่วน ๆ โดยผูร้บัการประเมิน 
   แตล่ะคนรบัผิดชอบเน้ืองานท่ีแตกตา่งกนั

• เป็นตวัช้ีวดัท่ีผูร้บัการประเมินไดร้บัมอบหมายงานเพียงบางดา้น

 

เทคนิคการถ่ายทอดตวัช้ีวดัผลส าเร็จของงานจากบนลงล่าง (ตอ่)
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แนวทางน้ีเหมาะกบังานท่ีตอ้งท าหนา้ท่ีใหบ้ริการกบัผูอ่ื้นเป็นส าคญั 

ผลส าเร็จของงาน คือส่ิงที่ไดท้  า หรือใหบ้ริการกบัลกูคา้ หรือผูร้บับริการ

หน่วยงาน

ผูร้บับริการ ก

ผูร้บับริการ ค

ผูร้บับริการ ง ผูร้บับริการ ข
ผลผลิต

บริการ

ผลผลิต

บริการ

ผลผลิต  บริการ

• ใครคือผูร้บับริการ

• ผูร้บับริการตอ้งการ/

คาดหวงัอะไร?

• จะตั้งเป้าหมายในการ

ใหบ้ริการอยา่งไร? 

•  จดัท าขอ้ตกลงการ

ใหบ้ริการ

• ประเมินผลตามเป้าหมาย

ท่ีตั้งไว ้ 

2. การสอบถามความคาดหวงัของผูร้บับริการ (Customer-Focused Method)

ผลผลิต  บริการ
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วิธีน้ีเหมาะส าหรบัการก าหนดตวัช้ีวดัของงานท่ีเนน้การปฏิบตัริาชการใหไ้ดต้ามมาตรฐานของงานเป็นหลกั

รา่งบทความ

ก าหนดหวัขอ้

ผลผลิต

เริ่มตน้

แกไ้ขบทความ

ตกแตง่ศิลป์

ตวัอยา่ง กระบวนการผลิต

บทความของงานวารสาร

ขา้ราชการ

Key Process Key Results Role-Result Matrix

3. การไล่เรียงตามผงัการเคล่ือนของงาน  (Work Flow Charting Method)
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 ปีที่ผ่านมาเราประสบกบัปัญหาอะไร แลว้ปีหนา้เราจะแกไ้ขอยา่งไร

 เราจะน าวิธีการท างาน หรือเทคโนโลยอีะไรใหม่ๆ มาใช้

 เราสามารถลดเวลาและความผิดพลาดในขั้นตอนใดไดบ้า้ง

 เราอยากเห็นอะไรดีกว่าปีที่ผ่านมา 

 ฯลฯ

4. การพิจารณาประเด็นที่ตอ้งปรบัปรุง / ตวัช้ีวดัเพ่ือการพฒันา

ค าถามท่ีใชใ้นขั้นตอนน้ี คือ :

 

70การก าหนดตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายรายบุคคล  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมิู  วนัท่ี 23 สิงหาคม 2555

http://intra.ocsc.go.th/news/logo/OCSC_Logo/OCSCLogo-RGB-Small02-Trans.png


ล าดบัขั้นในการจดัท าตวัช้ีวดั

งาน/โครงการ

ผลส าเร็จของงาน

ตวัช้ีวดั

ค่าเป้าหมาย / Target

5 ระดบั

1.งานในความรบัผิดชอบคืออะไร

2.ผลสมัฤทธ์ิของงานคืออะไร

3. จะทราบไดอ้ยา่งไรว่างานนั้น

เกิดผลสมัฤทธ์ิ

4. จะทราบไดอ้ยา่งไรว่าผลงานนั้น 

บรรลเุป้าหมายท่ีก าหนดมากนอ้ย

เพียงใด

น ้าหนกัของตวัช้ีวดั
5.จะทราบไดอ้ยา่งไรว่างานใดส าคญั

กว่างานใด
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การสรุปตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายลงในแบบฟอรม์สรุปผลสมัฤทธ์ิของงาน

คดักรองจาก

ตวัช้ีวดัท่ีได้

วิเคราะหโ์ดย

การใชเ้ทคนิค 

4 วิธี หรือ อาจ

สรุปไดจ้าก      

วิธีอ่ืนที่      

ส่วนราชการ

เลือกใช้

สรุปและเลือก

เฉพาะท่ีส าคญั

1 32

ระบุ ค่าเป้าหมาย 5 ระดบั

ก าหนดน ้าหนกั

ใหก้บัตวัช้ีวดั   

แตล่ะตวั โดย

น ้าหนกัรวมกนั 

=100%

น ้าหนกัของ

ตวัช้ีวดัแตล่ะตวั

ไม่ควรต า่กว่า 

10%
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การก าหนดตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายท่ีตอ้งค านึงถึงคณุภาพ

อาจใชแ้นวทาง (1) การก าหนดตวัช้ีวดั และค่าเป้าหมาย เชิงคุณภาพท่ีแปลงผล        

เป็นค่าเชิงปริมาณ หรือ (2) การก าหนดตวัช้ีวดั และค่าเป้าหมาย เชิงคณุภาพ

ตวัอยา่ง: ประสิทธิภาพและคุณภาพการจดัท ารายงาน

1 2 3 4 5

ร้อยละของ
รายงานที่
ด าเนินการได้
ผ่านเกณฑ์

ตัง้แต่ 50% ลง
ไป

51- 60% 61 – 70% 71 – 80% 81% หรือ
มากกว่า

1 2 3 4 5

ระดับ
ประสิทธิภาพ/

คุณภาพการ
จัดท ารายงาน

รายงานส่งไม่
ทันเวลา

มากกว่า 2 ครัง้

รายงานส่ง
ทันเวลา แต่ 
ผู้บังคับบัญชา
ต้องก ากับดูแล 
และต้องใช้

ความพยายาม
มากในการ
ปรับแก้

รายงานส่ง
ทันเวลา โดย
ผู้บังคับบัญชา
ท าการปรับใน
ระดับหน่ึง

รายงานส่ง
ทันเวลา หรือ
เร็วกว่า โดยมี
การปรับแก้
เพียงเล็กน้อย 

แต่ไม่ได้
ปรับแก้ใน
สาระส าคัญ

รายงานส่ง
ทันเวลา หรือ
เร็วกว่า โดย

เนือ้หาสามารถ
ใช้งานได้ทันที 
โดยไม่ต้องมี
การปรับแก้

ใดๆ

1

2
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การก าหนดตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายใหมี้อ านาจจ  าแนก

การก าหนดค่าเป้าหมาย 

พึงค านึงถึงอ านาจจ าแนกเสมอ ตวัอยา่งที่ 1 จะจ าแนกความตา่งไดด้อ้ยกว่าตวัอยา่งที่ 2

ตวัอยา่ง: ประสิทธิภาพในการจดัท าร่าง TOR

1 2 3 4 5
ความรวดเร็วใน
การจัดท า TOR

ภายใน 5 เดือน ภายใน 4 เดือน ภายใน 3 เดือน ภายใน 2 เดือน ภายใน 1 เดือน

1 2 3 4 5
ประสิทธิภาพใน
การจัดท าร่าง 
TOR

เสร็จทนัก าหนด 
แต่

ผู้บังคับบัญชา
จะต้องลงมา
ด าเนินการใน
รายละเอียดให้

อย่างมาก

เสร็จทนัก าหนด 
โดยสามารถ
ด าเนินการใน
รายละเอียด
ด้วยตนเองได้ 

แต่ยังมี
ข้อผิดพลาดบาง

ประการที่
ผู้บังคับบัญชา
ต้องแก้ไขให้

เสร็จทนัก าหนด 
โดยสามารถ
ด าเนินการใน
รายละเอียด
ด้วยตนเอง

ทัง้หมดได้อย่าง
ถูกต้อง

เสร็จก่อน
ก าหนด 0.5  
เดือนโดย
สามารถ

ด าเนินการใน
รายละเอียด
ด้วยตนเอง

ทัง้หมดได้อย่าง
ถูกต้อง

เสร็จก่อน
ก าหนด 1  

เดือน หรือเร็ว
กว่า โดย
สามารถ

ด าเนินการใน
รายละเอียด
ด้วยตนเอง

ทัง้หมดได้อย่าง
ถูกต้อง

1

2
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ฝึกปฏิบตัิ (การก าหนดตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย)
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ตัวชีว้ัดที่ (ตัวเลข/ตัวอักษร) วัดผลงานหลัก (ขึน้ต้นด้วยค าบ่งชีต้ัวเลข หรือผลส าเร็จที่คาดหวัง เช่น จ านวน ร้อยละ 

ระดับความส าเร็จ เป็นต้น)

หน่วยวัด สอดคล้องกับชื่อของ KPI ซึ่งการเขียนหน่วยวัดที่ชัดเจนจะท าให้ง่ายต่อการเก็บรวบรวม

ข้อมูลให้เป็นไปตามหน่วยวัดที่ก าหนดขึน้

ความหมาย เป็นการขยายความเพิ่มเตมิถงึ KPI ที่จัดท าขึน้มา เขียนสรุปความหมายของ KPI 

เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาว่า KPI 

ที่จัดท าขึน้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงอย่างไรบ้าง มีค าใดบ้างที่ต้องท าความเข้าใจให้

ตรงกัน

วัตถุประสงค์ เป็นการเขียนประโยชน์ของการก าหนด KPI เพื่อท าให้พนักงานรับรู้ถงึถงึความจ าเป็น

ของการจัดท า KPI  เข้าใจ และรับรู้ถงึวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของ KPI ที่ก าหนดขึน้

สูตรค านวณ เป็นการก าหนดที่มาของการคดิ โดยเฉพาะ KPI ที่เป็นร้อยละต้องระบุให้ได้ว่าร้อยละ

ที่ก าหนดขึน้จะวัดจากเร่ืองใดบ้าง ซึ่งการระบุสูตรการค านวณที่ชัดเจนจะท าให้ง่าย

ต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปผลข้อมูลที่จัดเก็บในระหว่างปี

KPI Template



ที่มาของเป้าหมาย แหล่งข้อมูลในการก าหนดค่าเป้าหมาย ซึ่งมีที่มาจาก 1) ข้อมูลที่ผ่านมา 2) เปรียบเทียบกับ

องค์กรอื่น : Benchmarking 3) นโยบายองค์กร 4) การคาดคะเน หรือประมาณการ (กรณีที่

ไม่เคยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา)

ข้อมูลปีที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นแนวทาง/ฐานในการก าหนดค่าเป้าหมายในปีถัดไป ซึ่งจะท าให้องค์กรตรวจสอบ

ได้ว่าผลงานที่ได้จริงมีค่าสูง เท่ากับ หรือต ่ากว่าผลงานที่ท าได้ในอดีตที่ผ่านมาอย่างไร

เป้าหมายปีปัจจุบนั ก าหนดจากที่มาของเป้าหมาย ซึ่งการก าหนดเป้าหมายปีปัจจุบันที่ดทีี่สุดจะก าหนดจาก

ข้อมูลในปีที่ผ่านมาที่ท าได้จริงมาใช้ก าหนดเป็นค่าเป้าหมายในปีปัจจุบัน (ก าหนดต้นปี)

ระดับการประเมิน ค่าเป้าหมายอยู่ในระดับที่ 3 (ท าได้ตามมาตรฐาน) ยกเว้นค่าเป้าหมายที่มีค่าเข้าใกล้ 

Maximum แล้ว ได้แก่ ร้อยละ 100 หรือ 0 ค่าเป้าหมายสามารถขยับมาเป็นระดับ 4 

หรือ 5 ได้ ขึน้อยู่กับความเหมาะสม และการตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและ

ผู้ใต้บังคับบัญชา

เอกสารที่เก่ียวข้อง ระบุเอกสารส าคญัที่เก่ียวข้องให้ชัดเจน เช่น แบบฟอร์ม แบบประเมิน แบบบันทกึ 

แบบตดิตาม หรือรายงานที่จัดท าขึน้ เพื่อให้ผู้เก็บข้อมูลรู้ว่าจะต้องเก็บข้อมูลผลงานจริง

ตาม KPI ที่ก าหนดขึน้จากแหล่งข้อมูลหรือเอกสารใดบ้าง
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ช่ือตวัช้ีวดั : คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจตอ่การใหบ้ริการงานฝึกอบรม

ท่านเป็นหวัหนา้ตอ้งการวดัความพึงพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรมตอ่การใหบ้ริการ

งานฝึกอบรมของลกูนอ้ง คือ นายสมชาย รกัการดี ต  าแหน่งเจา้หนา้ท่ีฝึกอบรม 

ขอ้มูลปีท่ีผ่านมา : คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจตอ่การใหบ้ริการงาน

ฝึกอบรมของหน่วยงานในปีท่ีผ่านมา เท่ากบั 

3.00 คะแนน

เป้าหมายปีปัจจุบนั : คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจตอ่การใหบ้ริการงาน

   ฝึกอบรมของหน่วยงานเท่ากบั 4.00 คะแนน

ให้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม


