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***เสถียร คามีศักดิ์

 ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอดุมศึกษา พ.ศ.2553 กาํหนดหลักเกณฑและวิธกีาร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอดุมศึกษา ไวเปนมาตรฐานข้ันตํา่เพ่ือใหสภาสถาบัน
อุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการออกขอบังคับ สวนใหญ
สภาสถาบันอุดมศึกษามักจะออกขอบังคับใหมีผลใชบังคับ
กับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและอนุโลม
ใหใชกับพนักงานมหาวิทยาลัยดวย 
 หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ หมายถงึ การ
ประเมินคาของผลการปฏิบัติงานของขาราชการ โดย
พิจารณาผลสัมฤทธ์ิของงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
ซึ่งตองมีการกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จของงานรวมกัน
ระหวางผูประเมินและผูรับการประเมิน และพิจารณา
พฤติกรรมในการปฏิบัติราชการของขาราชการตาม
สมรรถนะที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
 การประเมินผลปฏิบัติราชการใหประเมินอยาง
นอยสององคประกอบไดแก องคประกอบผลสัมฤทธิ์
ของงาน และองคประกอบพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
โดยผลสมัฤทธิข์องงาน จะตองมสีดัสวนคะแนนไมนอยกวา
รอยละเจ็ดสิบ  นั่นหมายถึงวา องคประกอบพฤติกรรมการ

ปฏิบัติราชการตองมีคะแนนรอยละสามสิบ
 สภาสถาบนัอดุมศกึษาอาจกาํหนดองคประกอบ
การประเมินอื่น ๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสมกับลักษณะ
งานและสภาพการปฏิบัติงานของขาราชการในตําแหนง
ตาง ๆ ได

 ในกรณีผูปฏิบัติงานอยูระหวางทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบตัหินาทีร่าชการ
อยูในระหวางรอบการประเมิน ใหประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดสวน
คะแนนของแตละองคประกอบรอยละหาสิบ

 ในกรณีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการท่ีดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารท่ีมาวาระการ
ดํารงตําแหนงและผูบริหารที่ไมมีวาระการดํารงตําแหนง 
ใหประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ โดยมีสัดสวนคะแนนของแตละองคประกอบตาม
ที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
 ในแตละรอบการประเมิน ใหสภาสถาบัน
อดุมศึกษานาํผลการประเมนิการปฏบิตัริาชการจดักลุมตาม
ผลคะแนน โดยอยางนอยใหแบงกลุมคะแนนการประเมิน
หาระดับ เชน ดีเดน ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง แตสภา
สถาบันอดุมศึกษาอาจกําหนดใหแบงกลุมมากกวาหาระดับ
ก็ได สําหรับชวงคะแนนของแตละระดับ ใหเปนไปตาม
ทีส่ภาสถาบนัอดุมศกึษากาํหนด แตคะแนนตํา่สุดของระดบั
พอใชตองไมตํ่ากวารอยละหกสิบ
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตองมีความ
ชัดเจนและมีหลักฐาน และใหเปนไปตามแบบประเมินผล
การปฏิบตัริาชการและแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด โดยแบบสรุปการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหผูบังคับบัญชาเก็บสําเนา
ไวทีห่นวยงานทีผู่นัน้สงักดั เปนเวลาอยางนอยสองรอบการ
ประเมิน และใหหนวยงานที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่
ของสถาบันอุดมศึกษา จัดเก็บตนฉบับไวในแฟมประวัติ
ขาราชการ หรือจัดเก็บในรูปแบบอื่น ตามความเหมาะสม
ก็ได
 เพ่ือใหมีกลไกสนับสนุนความโปรงใส เปนธรรม 
และตรวจสอบได ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให

อธกิารบดแีตงตัง้คณะกรรมการกล่ันกรองผลการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ ทําหนาท่ีพิจารณา
เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเสนอความเห็น
เกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการทุกประเภท
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วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 1. กอนเร่ิมการประเ มินใหสภาสถาบัน
อุดมศึกษาประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการใหขาราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
 2. ในแตละรอบการประเมนิใหผูประเมนิซ่ึงได
ผูบังคับบัญชาโดยตรง และผูรับการประเมินกําหนด
ขอตกลงรวมกนัเกีย่วกบัการมอบหมายงาน กาํหนดตวัชีว้ดั 
หลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงาน อยางเปนรูปธรรมและ
เหมาะสมกับลักษณะงาน ทั้งนี้สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจ
กําหนดดัชนีชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี รวมทั้งระบุ
พฤติกรรมในการปฏิบัติราชการไดตามความเหมาะสม
 3. ในแตละรอบการประเมินใหประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของผูรับการประเมิน ตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่ไดประกาศไว และตามขอตกลงที่ไดทําไวกับ
ผูรับการประเมิน
 4. ในระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินให
คําปรึกษาแนะนําผูรับการประเมิน เพื่อการปรับปรุง แกไข 
พัฒนาเพ่ือนําไปสูผลสัมฤทธ์ิของงาน และพฤติกรรม
การปฏิบัติราชการที่ตรงตามความตองการของหนวยงาน 
และเมื่อสิ้นรอบการประเมินกับผูรับการประเมินเห็นควร
รวมกันทําการวิเคราะหผลสําเร็จของงาน และพฤติกรรม

การปฏิบตัริาชการ เพือ่ความจําเปนในการพัฒนาเปนรายบุคคล
 5. ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ในแตละคร้ัง ใหผูประเมินแจงผลการประเมินใหผูรับการ
ประเมนิทราบผลการประเมนิเปนรายบคุคล โดยใหผูรบัการ
ประเมินลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน ในกรกรณี
ผูรับการประเมินไมยินยอมลงลายมือชื่อ ใหดําเนินการ

หาพยานบคุคลลงลายมอืชือ่ไวเปนหลกัฐานวาไดมกีารแจง
ผลการประเมินแลว
 6. ใหสถาบันอุดมศึกษาประกาศรายช่ือ

ขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและ
ดีมากในที่เปดเผยใหทราบโดยทั่วกัน เพื่อเปนการยกยอง 
ชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ
ในรอบการประเมนิตอไปใหดยีิง่ขึน้ สาํหรบัสถาบนัอดุมศกึษา
ทีม่กีารกําหนดรบัผลการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการเกนิ
กวาหาระดับขึ้นไป ใหสถาบันอุดมศึกษาประกาศรายช่ือ
ผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับสูงกวาระดับดีขึ้นไป

 7. ใหผูประเมินจัดสงผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของขาราราชการในหนวยงานของตน 
เพือ่เสนอตอคณะกรรมการกลัน่กรองผลการประเมนิผลการ
ปฏิบัติราชการ ใหความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความ
เปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และให
ความเห็นเก่ียวกับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
กอนนําเสนออธิการบดี

 8. ในกรณีทีม่คีวามจําเปน เนือ่งจากลักษณะงาน 
สภาพการปฏิบัติราชการ  หรือมี เหตุผลอันสมควร
ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบตัริาชการเพ่ิมเตมิเปนการเฉพาะท่ีเหน็
สมควรก็ได
 บางสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดใหมีการ
ประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของงาน แบงออกเปน 4 องคประกอบ
ยอยคอื 1.งานสอน 2.1 งานวจิยั/สงิประดิษฐ หรอื 2.2. งาน
พัฒนาตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย 
3.งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย เชน
 งานสอน ระดับความสําเร็จในการจัดทํา 
 ระดับที่ 1 มีโครงการสอน หรือ มคอ.3 และ 
มคอ 4 ประจํารายวิชาสอนท่ีเปนไปตามขอกําหนด/
ตามฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด
 ระดับท่ี 2 เปนไปตามระดับท่ี 1 และมีการพัฒนา
สื่อการสอนประกอบโครงการสอนหรือ มคอ 3 และ/หรือ 
มคอ 4
 ระดับที่ 3 เปนไปตามระดับที่ 2 และมีการสอบ
วัดผลการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 ระดบัที ่4 เปนไปตามระดบัที ่3 และมกีารจดัการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การสอนแบบ
แกปญหา รปูแบบการเรยีนทีใ่ชปญหาเปนหลกั วธิสีอนแบบ
ระดมสมอง วิธีสอนแบบบูรณาการ ฯลฯ

 ระดับที่ 5 เปนไปตามระดับที่ 4 และมีการจัดทํา
วิจัยในช้ันเรียน รวมท้ังมีการนําผลไปปรับปรุการสอนใน
ครั้งตอไปครบทุกรายวิชา

งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ ระดับความสําเร็จใน
การจัดทํา

ระดับที่ 1 มีหัวของานวิจัยหรือขอมูลเบ้ืองตนที่
จะนําไปสูหัวขอวิจัย



ปญหาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูปฏิบัติงานตําแหนงทางวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 3

วารสารวิชาการ ปขมท. ปที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2557)

 ระดับที่ 2 เปนไปตามระดับที่ 1 และเสนอ
โครงการวิจัยตอหนวยงาน
 ระดับที่ 3 เปนไปตามระดับท่ี 2 และไดรับการ
อนุมัติใหดําเนินการวิจัย
 ระดับที่ 4 เปนไปตามระดับท่ี 3 และดําเนินการ
วิจัยสําเร็จตามกําหนด
 ระดับที่ 5 เปนไปตามระดับที่ 4 และมีการ
เผยแพรงานวิจัย/การจัดนิทรรศการ/การนําเสนอผลงาน
ในที่ประชุมระดับชิตหรือนานาชาติ

งานพัฒนาตํารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ/

บทความวิจัย ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
ระดับที่ 1 มีชื่อหัวขอ ตํารา/หนังสือ/บทความ

ทางวิชาการ/บทความวิจัยหรือขอมูลสําหรับเขียน
 ระดับที่ 2 เปนไปตามระดับท่ี 1 และจัดทํา
เคาโครงของตํารา/หนังสอื/บทความทางวิชาการ/บทความ
วิจัยที่ครบถวน
 ระดบัที ่3 เปนไปตามระดบัที ่2 และจัดทําตาํรา/
หนังสือ/บทความทางวิชาการ/บทความวิจัยฉบับราง
 ระดบัที ่4 เปนไปตามระดบัที ่3 และจัดทาํตาํรา/
หนังสือ/บทความทางวิชาการ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ
พรอมเผยแพร
 ระดับที่ 5 เปนไปตามระดับที่ 4 และมีการ
เผยแพรผลงานตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ/
บทความวิจัยผานสื่อสิ่งพิมพหรือมิใชสิ่งพิมพ

งานอื่น ๆ หรืองานท่ีไดรับมอบหมาย ระดับ
ความสําเร็จในการจัดทํา
 ระดับที่ 1 เขารวมกิจกรรม /งานอื่น ๆ หรืองาน

ที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย หรือ
องคกรตางๆ 
 ระดับที่ 2 เขารวมกิจกรรม /งานอื่น ๆ หรืองาน

ที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย หรือ
องคกรตางๆ จํานวน 1-3 กิจกรรม
 ระดับที่ 3 เขารวมกิจกรรม /งานอื่น ๆ หรืองาน
ที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย หรือ
องคกรตางๆ จํานวน 4-6 กิจกรรม

 ระดับที่ 4 เขารวมกิจกรรม /งานอื่น ๆ หรืองาน
ที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย หรือ
องคกรตางๆ จาํนวน 7-9 กิจกรรม
 ระดับที่ 5 เขารวมกิจกรรม /งานอื่น ๆ หรืองาน
ที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย หรือ
องคกรตางๆ ตั้งแต 10 กิจกรรมขึ้นไป
 หมายเหตุงานอื่น ๆ หรือกิจกรรมท่ีไดรับ
มอบหมาย หมายถึง กิจกรรม/งานอ่ืน ๆ ที่ใหบริการ

ทางวชิาการและการบรกิารสงัคม หรอืงานทีไ่ดรบัมอบหมาย
จากหนวยงานหรือมหาวิทยาลัยหรือองคกรตาง ๆ 
 รายละเอียดดังกลาวขางตนผูประเมินแลผูรับ
การประเมินจะตองทําความตกลงเบ้ืองตน การประเมิน

ใหคะแนนระดบัใดตองมหีลกัฐานทีช่ดัเจน แลวจงึลงลายมอืชือ่
รวมกันไว เปนหลักฐาน
 ทั้งหลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนง

ทางวิชาการ ถาพจิารณาดจูะเหน็วาชดัเจน โปรงใส มหีลกัฐาน

สามารถตรวจสอบได แตปญหาท่ีพบมากระดับหน่ึง อนัเปน
เหตุนํามาซ่ึงการอุทธรณรองทุกขขอความเปนธรรม คือ
 1. บางสภาสถาบันอุดมศึกษา ยังไมไดออก
ขอบังคับเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในสังกัดของสถาบันอุดมศึกษา
 2. หนวยงานยอยในสังกัด ไปกําหนดองค
ประกอบที่ 3 เพ่ิมเติมเองนอกจากองคประกอบผลสัมฤทธิ์
ของงาน ที่มีสัดสวนคะแนนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบ และ
องคประกอบพฤติกรรมการปฏิบตัริาชการมีคะแนนรอยละ
สามสบิ เม่ือรวมคะแนนทัง้ส้ินแลวเกนิ 100 หรอืเม่ือกาํหนด
แลวไมรูจะไปเพิม่ตรงไหน โดยในทางปฏบิตัแิลวตองใหสภา

สถาบันอุดมศึกษา กําหนดองคประกอบการประเมินอื่น ๆ 
เพิ่มเติมตามความเหมาะสมกับลักษณะงานและสภาพการ
ปฏิบตังิานของขาราชการในตําแหนงตาง ๆ  ได (อาจจะเปน

ผูปฏบิตัใิน 3 จงัหวัดชายแดนภาคใต หรอืผูปฏบิตัใินจงัหวัด
ที่ติดกับเขตชายแดน อาจมีลักษณะพิเศษ เปนตน)
 3. อธิการบดีไมไดแตงตั้งคณะกรรมการกลั่น

กรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ 
ทําหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและ
ความเปนธรรมของการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ และ
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เสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ทุกประเภท
 4. มีคณะคณะกรรมการกล่ันกรองผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ แตคณะ
กรรมการดังกลาว ไมไดทําหนาที่ตามที่กําหนด
 5. ผูประเมินและผูรับการประเมินหรือผูให
คะแนนเบ้ืองตน(หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสาขาวิชา) 
ไมไดกําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 
กําหนดตัวชี้ วัด หลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงาน 
อยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
 6. ผูรับการประเมินไมไดแสดงหลักฐานหรือ
บนัทึกรองรอยการปฏิบตังิานท่ีไดรบัมอบหมาย หรือบันทกึ
รองรอยแสดงหลักฐานความสําเร็จของงาน
 7. ผูประเมนิและผูใหคะแนนเบือ้งตน (หวัหนา
ภาควิชาหรือหัวหนาสาขาวิชา) ไมไดประเมินตามหลักฐาน
หรือบันทึกรองรอยการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย หรือ
บันทึกรองรอยแสดงหลักฐานความสําเร็จของงาน
 8. เมื่อสิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินกับผูรับ
การประเมินไมไดรวมกนัทําการวเิคราะหผลสําเร็จของงาน 
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เพื่อความจําเปน
ในการพัฒนาเปนรายบุคคล
 9. ผูประเมินแจงผลการประเมินใหผูรับการ
ประเมินทราบผลการประเมินเปนรายบุคคล ผูรับการ
ประเมินไมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน เพราะ
กลัววาจะตองยินยอมหรือเห็นดวยกับผลการประเมินนั้น 

จึงตองหาพยานบุคคลลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานวา

ไดมีการแจงผลการประเมินแลว 
 10. ไมมกีารประกาศรายชือ่ขาราชการผูมผีลการ
ปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมากในที่เปดเผยให
ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเปนการยกยอง ชมเชยและสรางแรง

จูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมิน
ตอไปใหดียิ่งขึ้น
 11. คณะกรรมการกล่ันกรองผลการประเมินผล

การปฏิบตัริาชการ บางสถาบันอดุมศึกษาไมไดใหความเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผล

การปฏบิตัริาชการ และใหความเหน็เกีย่วกับผลการประเมนิ
ผลการปฏิบัติราชการ กอนนําเสนออธิการบดี

 12. ไมมีการดําเนินการในลักษณะท่ีกําหนดคือ
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหผูบังคับ
บัญชาเก็บสําเนาไวที่หนวยงานที่ผูนั้นสังกัด เปนเวลาอยาง
นอยสองรอบการประเมิน และใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
งานการเจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษา จัดเก็บตนฉบับไว
ในแฟมประวัติขาราชการ หรือจัดเก็บในรูปแบบอ่ืน 
ตามความเหมาะสมก็ได
 13. เมือ่พจิารณาในแบบฟอรมทีก่าํหนดพบวามี
ปญหาอุปสรรค ที่อาจนําไปสูการปฏิบัติที่ไมเขาใจตรงกัน

ดังนี้
  13.1 แบบสรุปผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ สวนที่ 2 ควรตัดองคประกอบอ่ืน ๆ (ถามี) 
ออกไปกอนเอาไวถาสภาอุดมศึกษากําหนดใหมีองค
ประกอบอื่น ๆ คอยเอามาใส หนวยงานยอยในสังกัดจะได
ไมเขาใจผิด คิดวากําหนดไดเอง
  13.2 แบบสรุปผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ สวนที่ 4 การรับทราบผลการประเมิน 
ควรแยกออกเปน 2 ชอย คือ ไดรับทราบผลการประเมิน
และแผนการปฏิบัติราชการรายบุคคลแลว เห็นดวย หรือ

ไมเหน็ดวยเพราะ จงึลงลายมือชือ่ไวเปนหลักฐาน ตรงประเด็นนี ้
ถาหากไมมีตัวเลือกผูรับการประเมิน ไมกลาลงลายมือชื่อ 
เพราะถาลงลายมือช่ือแลว กลัววาจะตองยอมรับผลการ
ประเมิน สวนมากจะไมยอมลงลายมือชือ่ ถาไมเหน็ดวยกบั
ผลการประเมิน ขอเสนอในสวนที่ 4 ตองอยูกลับกันกับ
สวนที่ 5

  13.3 แบบสรุปผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ สวนที่ 3 ไมมีการบันทึกรายการแตอยางใด 
ทั้งดานความรู/ทักษะ/สมรรถนะ/ที่ตองไดรับการพัฒนา 
วิธีการพัฒนาและชวงเวลาท่ีตองการการพัฒนา
  13.4 แบบสรุปผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ สวนที่ 5 ผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจในการ
ตัดสิน หรือมีความเห็นตางกับผลการประเมิน แกเฉพาะ
คะแนนสรุป ไมไดบันทึกรายละเอียดในแตละรายการท่ี
ไมเหน็ดวยไวเปนหลกัฐาน เพือ่ความโปรงใส ขอเสนอตองเอา
สวนที่ 5 ไปไวในสวนที่ 4 แลวเอาสวนที่ 4 มาไวสวนที่ 5 
คอืใหผูมอีาํนาจเหนอืขึน้ไปตดัสนิกอน แลวจงึมาใหผูรบัการ
ประเมินรับทราบผลกสารประเมิน
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  13.5 แบบขอตกลงประเมนิผลสมัฤทธิข์อง
งานไมมีการลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานทั้งผูประเมินและ
ผูรับการประเมิน
  13.6 แบบขอตกลงประเมนิผลสมัฤทธิข์อง
งาน ในขอ 10 ความเห็นจดุเดน และขอเสนอแนะวิธสีงเสริม
และพัฒนา ไมมีการลงความเห็น เพิ่มเติมแตประการใด
  13.7 แบบขอตกลงประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน ในขอ 11 ผูประเมนิและผูรบัการประเมนิเหน็ชอบ
ผลการประเมนิแลว จงลงลายมอืชือ่ไวเปนหลกัฐานเมือ่สิน้
รอบการประเมิน ตรงนี้มีปญหาความเห็นไมตรงกัน ฉะนั้น
ตองมีชอยใหเลือกวา เห็นดวย หรือไมเห็นดวยเพราะ 
จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ หากมีการ
ดาํเนินการตามหลกัเกณฑและวธิกีารทีก่าํหนด ทกุขัน้ตอน
และมีการปรับแกขอบกพรองเล็กนอย ๆ ก็สามารถดําเนิน
การประเมินตามหลักฐานที่ปรากฏ ลักษณะการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษา หรอืการตรวจประกันระบบ ISO 
วามีหลักฐานอยางไร  ตําแหนงสายวิชาการระดับ

ความสาํเรจ็ในการจดัทํามคีวามชดัเจนอยูแลว ตองระลกึอยูเสมอ

วาการประเมนิผลการปฏบิตังิาน ไมใชการเลือ่นขัน้หรอืเพิม่
คางจาง ตองมีวงเงินเขามาเกี่ยวของ ถาเอาทั้งสองอยาง
มารวมกันแลวจะมีปญหาในการใหคะแนนประเมิน เพราะ
ตองคํานึงถึงวงเงินที่มีอยูเปนเกณฑในการตัดสินควบคูไป
ดวย ตองปรับแนวคิดใหม  การประเมนิผลงานตองเปนการ
ประเมินผลงาน หากทําดีก็ตองไดดี แลวข้ึนบัญชีสะสมไว

ในรอบตอไป เหมอืนเกบ็เงนิฝากประจาํไวเราตองไดดอกเบีย้

ในรอบตอไปมีผลการประเมินอยางไรก็สามารถเอาไปบวก
เพิม่ได สาํหรบัพวกทีว่งเงนิไมพอใชในรอบครัง้นี ้พวกไดไป
แลวก็ถือวาไมมีสะสมไวเปนตน อีกประการหน่ึงวิธีการ
ปองกันปญหาคือกอนการประเมิน งานการเจาหนาที่ของ

มหาวิทยาลยั ตองมีการซกัซอมความเขาใจใหผูประเมินและ
ผูรับกรประเมินมีความเขาใจถึงหลักเกณฑการประเมินผล
การปฏบิตังิานและวธิกีารประเมินผลการปฏิบตังิานทกุรอบ
การประเมนิ และตองมกีารระดมสมองทัง้ผูรบัการประเมนิ
และผูประเมิน หลังจากมีการประเมินเสร็จสิ้นไปแลวเพ่ือ

หาทางปองกันและหาวิธีการปรังปรุงแกไขหลักเกณฑการ

ประเมินผลการปฏิบตังิาน วธิกีารประเมินผลการปฏิบตังิาน 
และแบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงานหลังการ
ประเมินทุกครั้งทั้งนี้ในสวนของการประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน(สมรรถนะ)จะนําไปกลาวตอไป

สวนปญหาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของผูปฏิบัติงานตําแหนงประเภทท่ัวไปและประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะหรือสายสนับสนุน
วชิาการจากทีพ่บปรากฏวาตามหลกัเกณฑการประเมนิผล
การปฏิบตัริาชการและวิธกีารประเมินผลการปฏิบตัริาชการ 
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการหรือตําแหนงประเภท
ทั่วไปและตําแหนงวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

จะเปนลกัษณะเดียวกันกับการประเมินผลการปฏิบตัริาชการ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของตําแหนงทาง
วิชาการ คือประเมินในสององคประกอบ คือองคประกอบ
ที่หนึ่งคือ ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติ คะแนนรอยละ 
เจ็ดสิบ องคประกอบท่ีสองคือ พฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ(สมรรถนะ)คะแนนรอยละสามสิบ
 ทั้งหลักเกณฑและวิธีการประเมิน ถาพิจารณาดู
จะเห็นวาชัดเจน โปรงใส มีหลักฐานสามารถตรวจสอบได
ลักษณะเดี่ยวกับ ตําแหนงทางวิชาการ แตปญหาที่พบมาก
ระดับหน่ึง อันเปนเหตุนํามาซึ่งการอุทธรณรองทุกข
ขอความเปนธรรม คอืหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบตัิ
งาน วิธีการปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ปญหาดานหลักเกณฑการประเมินผลการ

ปฏบิตังิาน คอื แบบสรุปการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 
ผูบังคับบัญชาไมไดเก็บสําเนาไวที่หนวยงานที่ผูนั้นสังกัด 
เปนเวลาอยางนอยสองรอบการประเมนิ และไมไดใหหนวยงาน
ที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษา 

จัดเก็บตนฉบับไวในแฟมประวัติขาราชการ หรือจัดเก็บใน
รูปแบบอื่น ตามความเหมาะสม เวลาเกิดปญหาตองมาทํา
แบบประเมินใหมยอนหลัง ในสวนของคณะกรรมการ

กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไมไดทําหนาที่
พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปน
ธรรมของการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ และไมไดเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติงาน
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ปญหาดานวิธกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน คอื 
เปนปญหาสําคัญลําดับแรก ๆ คือการทําขอตกลงรวมกัน
ระหวางผูประเมินและผูรับการประเมิน เกี่ยวกับการมอบ
หมายงาน กาํหนดตวัชีว้ดั หลกัฐานบงชีค้วามสาํเรจ็ของงาน 
อยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน งานสาย
สนบัสนนุวชิาการมีความหลากหลายมากกวาตาํแหนงสาย
วิชาการที่ทําการสอน ทําวิจัยและสิ่งประดิษฐ ผลิตตํารา 
หนังสือ เขียนบทความทางวิชาการ ทํางานทางวิชาการ

ในลักษณะอื่น เปนตน จึงตองทําขอตกลงมอบหมายงานที่
ชดัเจน พรอมทัง้กาํหนดตวัชีว้ดั ในเรือ่งคณุภาพ (ความถูกตอง 

ทันเวลา /ภายในกําหนดเวลา ความพึงพอใจ การประหยัด
คาใชจาย เปนตน) รวมทั้งความสําเร็จในการจัดทํา จะตอง
ทําอยางไร เพ่ือเปนรองรอยหลักฐานประกอบการประเมิน 

ผูรบัการประเมนิตองเขยีนกจิกรรมของงานทีไ่ดรบัมอบหมาย

วาจะใหผูประเมินดูที่อะไร แลวนํามาตกลงรวมกัน จะได
ไมไปดูหรือวัดอยางอื่น เปนตน และผูประเมินตองประเมิน
ผลการปฏิบัติงานตามนั้น โดยมีหลักฐานที่เปนรูปธรรม
ตรวจสอบยอนหลังได
 ปญหาประการตอมาในระหวางรอบการประเมิน 
ผูประเมินไมเคยใหคําปรึกษาแนะนําผูรับการประเมิน 

เพือ่การปรับปรงุ แกไข พฒันาเพือ่นําไปสูผลสัมฤทธิข์องงาน 

และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการที่ตรงตามความตองการ
ของหนวยงาน รวมทั้งเมื่อสิ้นรอบการประเมินกับผูรับการ
ประเมินไมเคยรวมกันทําการวิเคราะหผลสําเร็จของงาน 
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เพื่อความจําเปนในการ
พัฒนาเปนรายบุคคล
 ปญหาอีกขอคือการแจงผลการประเมินใหผูรับ

การประเมินทราบผลการประเมินเปนรายบุคคล และ
ใหผูรับการประเมินลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน 
ในกรกรณีผูรับการประเมินไมยินยอมลงลายมือชื่อ ใหดําเนิน

การหาพยานบุคคลลงลายมือช่ือไวเปนหลกัฐานวาไดมกีาร
แจงผลการประเมินแลว ประเด็นตรงน้ียังสรางความ
ไมเขาใจใหกับผูรับการประเมิน เพราะผูรับการประเมินคิดวา
ถาลงนามรับทราบแสดงวายอมรับผลการประเมิน แทจริง
เปนเพียงการรับทราบเทานั้น จะเห็นดวยหรือไมเห็นดวย

ตองเปนสิทธิของเจาตัว อาจมีการบันทึกแยงไวก็ได ดังน้ี

ตรงน้ีจงึตองมทีางออกไวใหผูรบัการประเมินลงลายมอืรบัทราบ

มีทางเลือกเปน 2 ชอย คือเห็นดวย กับเห็นเปนอยางอื่น
พรอมทั้งเหตุผล จึงเปนวิธีลดความขัดแยงอีกประการหนึ่ง 
สวนจะนําเอามาเปนเหตุของการอุทธรณรองทุกข ก็เปน
อีกสวนหนึ่ง
 การยกยอง ชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนา
ผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งขึ้น 
ประเด็นตรงน้ีจะวาเปนปญหาก็เปนปญหาจะวาไมเปน
ปญหาก็ไมนาจะเปน เพราะในทางปฏิบัติแทบจะไมมีเลย
ที่มีการยกยอง ชมเชยและสรางแรงจูงใจใหผูที่ไดมีผลการ
ประเมนิอยูในระดบัดเีดนและดมีากของการประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน ปญหาตรงน้ีคงตองหาวิธีมีการกระทําใหเปน
รูปธรรมในระดับสถาบันอุดมศึกษา ไมใชหนวยงานยอย ๆ 
ในสถาบันอยางเดียว
 ปญหาดานแบบฟอรมการประเมินและแบบ
สรปุผลการประเมินผลการปฏิบตังิาน คอืการทาํขอตกลง
รวมกันระหวางผูประเมินและผูรับการประเมิน เจาตัวผูรับ
การประเมินตองเขียนกิจกรรมที่เปนตัววิกฤตินําไปสูความ
สําเร็จของงาน วามีกิจกรรมอะไรบาง (ความสําเร็จในการ
จดัทาํ)แลวจะวัดอะไร ทีค่วามพึงพอใจ หรอืวดัความถูกตอง 
หรือความทันเวลา หรือภายในกําหนดระเวลา หรือ
การประหยัดคาใชจาย (ตัวชี้วัด) แลวนํามาตกลงรวมกัน 
โดยลงนามไวเปนหลักฐานรวมกัน ในแบบฟอรม
 ในความเห็นเพ่ิมเติมของผูประเมิน เมื่อสิ้นรอบ

การประเมิน ขอมลูตรงน้ีอาจสรางปญหาความเห็นไมตรงกัน
ระหวางผูประเมินและผูรับการประเมิน เพราะเปนความ

เหน็ฝายเด่ียว แตตองมาลงลายมอืรบัทราบไวเปนหลักฐาน 
ควรตัดออก เพราะเปนความเห็นไมเกี่ยวกับการประเมิน
แตอยางไร เม่ือตองลงลายมือช่ือรับทราบอาจสรางความเขาใจ
ผดิวาถอืเปนการยอมรบัความเห็นเพิม่เตมินัน้ดวย สวนการ

จะมีความเห็นลักษณะน้ีควรตองมีการวิเคราะหรวมกัน
ระหวางผูประเมินและผูรับการประเมิน ทําเปนแผน
พัฒนาการปฏิบัติราชการเปนรายบุคคลในแบบฟอรมสรุป

การประเมินผลการปฏิบัติงานคร้ังเดียว
 ปญหาในแบบฟอรมการสรุปการประเมินผลการ
ปฏบิตัริาชการ สวนที ่3 แผนพฒันาการปฏบิตัริาชการราย
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บคุคล ในสวนของความรู ทกัษะ สมรรถนะทีต่องไดรบัการ
พัฒนา วิธีการพัฒนา และชวยเวลาการพัฒนา ไมไดมีการ
ดําเนินการแตประการใด ปญหาตรงนี้ตองดําเนินการ
วเิคราะห สงัเคราะหรวมกันระหวางผูประเมินและผูรบัการ
ประเมิน เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันตอไป
 ในสวนท่ี 4 การรบัทราบผลการประเมิน และสวน
ที่ 5 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ปญหาเมื่อให
ผูรับการประเมินรับทราบผลการประเมินแลว ผูบังคับ
บญัชาระดบัเหนอืขึน้ไป เหน็ตางในการประเมนิมีการแกไข 
คะแนนการประเมิน จึงเปนปญหาสรางความไมพอใจ 
เปนเหตุของการรองเรียนขอความเปนธรรม ในทางแก
ปญหาเบือ้งตน ตองนาํเอาสวนความเหน็ของผูบงัคบับัญชา
ระดับเหนือขึ้นไป ใหความเห็นกอน คือนํามาไวในสวนที่ 4 
แลวนําในสวนที 4 ไปไวในสวนท่ี 5 คือการรับทราบผลการ
ประเมิน แตควรใหทางเลือกเปน 2 ชอย คือ เห็นดวยกับ
ผลการประเมิน หรือมีความเห็นตางเพราะเหตุผล และให
ลงลายมือชื่อกํากับไวเปนหลักฐาน
 ผูประเมนิและผูรบัการประเมนิผลการปฏบัิตงิาน 
ตองระลึกเสมอวาการดําเนินการตองมีหลักฐานเปน

รปูธรรม มคีวามโปรงใส และตรวจสอบได ดงันัน้การประเมิน

ตองประเมินตามหลักฐาน ลักษณะเดียวกับการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษา และการตรวจประกันคุณภาพ 
ISO
 แนวทางปองกันและแนวทางแกไขปญหาดงักลาว
ขางตน คอืกอนรอบการประเมินผลการปฏิบตังิาน งานการ
เจาหนาตองมกีารซกัซอมความเขาใจใหผูประเมนิและผูรบั

ประเมินมีความรูความเขาใจในหลักเกณฑ วิธีการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานและแบบฟอรมทุกชนิดที่ใชในการ
ประเมินผลการปฏิบตังิาน เม่ือเสร็จสิน้การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานทุกรอบการประเมิน ตองมีการระดมสมอง
ผูประเมนิและผูรบัการประเมนิ เพือ่ศกึษาปญหา หาสาเหตุ
ของปญหาและหาแนวทางแกไข ปองกันปญหาในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ๆ ตอไป

เอกสารอางอิง
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันที่22 ธันวาคม 
2553

ประวัติผูเขียน
ทีป่รกึษาดานการบรหิารงานบคุคล สถาบนัสงเสรมิการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท)ถึงปจจุบัน
ทีป่รกึษาดานการบรหิารงานบคุคล ทีป่ระชมุสภาขาราชการ 

พนักงานและลูกจางมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
(ปขมท)  ถึงปจจุบัน

ผูทรงคุณวุฒิกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
(นิดา)  ถึงปจจุบัน

ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคลคณะกรรมการ
บริหารพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาง
ถึงปจจุบัน

ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารบุคคล คณะกรรมการอุทธรณ
และรองทกุขประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครถึงปจจุบัน

ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารบคุคล คณะกรรมการอุทธรณ
และรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ถึงปจจุบัน

วิทยากรบรรยายการเขียนคูมือปฏิบัติงาน การทํางานเชิง
วเิคราะห การทาํงานเชงิสังเคราะห การกาํหนดตวัชีว้ดั

และสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน


