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 ค ำน ำ 

 ในการบริหารทรัพยากรบุคคลตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ได้วางหลักการปฏิบัติราชการว่าต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ

ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า โดยมาตรา 76 ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งต้ังและเล่ือนเงินเดือน รวมถึงการพัฒนา

และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ซึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติราชการมีวิธีการในการประเมิน

หลายวิธีท่ีสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม นั้น 

 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าประสงค์  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และ

ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย และได้มีการจัดค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีระหว่าง

หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกับอธิการบดี และการจัดท าข้อตกลงผลการปฏิบัติงานระหว่างหัวหน้าหน่วยงานกับ

หัวหน้ากลุ่มงาและระดับผู้ปฏิบัติงานในสังกัด 

 คู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้บุคลากรของหน่วยงานมีความเข้าใจระบบประเมินผล

การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ซึ่งในคู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้จะเน้นการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน ตามโครงสร้างและภาระงานของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดประกอบด้วยการบริหารจัดการงานการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข  กระบวนการและขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานและปัญหา อุปสรรค  แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน  โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือดังกล่าวจะเป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของหน่วยงานและผู้มีหน้าท่ีและรับผิดชอบภาระงานเกี่ยวกับการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตลอดจนผู้สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลได้ 

 

        นางสาวพรรณศิธร  สอนอิ่มสาตร์ 
          หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

    ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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บทที่  1 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

 มาตรา 35 หมวด ๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชกรพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 

2547 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับท่ี 

2) พ.ศ. 2551 ก าหนดไว้ดังนี ้  “การเล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้

ผู้บงัคับบัญชาพิจารณาโดยค านึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของต าแหน่งและผลงานท่ีได้ปฏิบัติมา  การรักษา

วินัยและจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตลอดจนความสามารถและความอุตสาหะ

ในการปฏิบัติงานตามข้อบังคับท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์วิธีการและ

เงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  การเล่ือนขั้นเงินเดือนตามวรรคหนึ่งให้อธิการบดีมีค าส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนตามข้อเสอ

แนะของผู้บังคับบัญชา เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเสนอแนะไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขตามวรรค

หนึ่ง อธิการบดีจะส่ังการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขดังกล่าวได้  การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งด ารงต าแหน่งอธิการบดีให้นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้มีอ านาจในการ

ส่ังเล่ือน” 

 ประกอบกับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ท่ีก าหนดใหม่ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันท่ี 

22  ธันวาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งให้เริ่มใช้ต้ังแต่ครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตุลาคม 2553- 31 มีนาคม 

2554) และจะน าผลท่ีได้ไปใช้ประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนแบบใหม่  ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการเล่ือนเงนิเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 

ประกาศ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ

วิธกีารประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๔ ลง

วันท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2554 โดยข้าราชการแต่ละคนจะได้เล่ือนเงินเดือนเป็นค่าร้อยละในอัตราไม่เกินร้อยละ 

6 ของฐานในการค านวณ และต้องเป็นไปตามผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการท่ี ก.พ.อ. ก าหนด คือ ให้ประเมินอย่างน้อย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการ

ปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องมีสัดส่วนคะแนนไมน่้อยกว่าร้อยละ 70  ท้ังนี้ส่วน
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ราชการอาจก าหนดองค์ประกอบการประเมินอื่น ๆ เพิ่มเติม ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานและสภาพการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการในต าแหน่งต่าง ๆ ได้ การจัดกลุ่มตามผลคะแนนให้จัดเป็นอย่างน้อย 5 ระดับ คือ 

ดีเด่น ดีมาก ดี  พอใช้ ต้องปรับปรุง โดยช่วงคะแนนและระดับให้เป็นดุลยพินิจของส่วนราชการท่ีจะก าหนด แต่

คะแนนต่ าสุดของระดับพอใช้ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60 จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ซึ่งเป็น

เรื่องใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิมท่ีมีการเล่ือนเงินเดือนเป็นขั้น ต้ังแต่ 0.5 ข้ัน 1 ช้ัน 1.5 ขั้น 2 ขั้น และได้ก าหนดเม็ด

เงินในแต่ละขั้นไว้แล้ว ตามบัญชีอัตราเงินเดือน 

1.2 วัตถุประสงค์ของคู่มือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

 วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน  เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน มีดังนี้ 

 1.2.1 ใช้อธิบายรายละเอียดของกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานส าหรับ

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 

 12.2 เป็นพื้นฐานส าหรับผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับ

หน่วยงานใช้ในการทบทวนและตรวจติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  เพื่อให้เป็นไปตาม

ระบบบริหารคุณภาพภายใน 

 1.2.3 เพื่อให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าท่ีสามารถท างานแทนกันได้  และเมื่อมีการโยกย้ายต าแหน่งงาน 

หรือสับเปล่ียนหน้าท่ีก็สามารถเริ่มปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

1.3 ประโยชน์ของคู่มือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

 1.3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่ละ

หน่วยงานรู้งานซึ่งกันและกัน 

 1.3.2 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาติดตามงานได้ทุกขั้นตอน และได้งานท่ีมีคุณภาพตามก าหนด 

 1.3.3 ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใดกับ

ใคร ควรท าอะไรก่อนและหลัง 

1.4 ขอบเขตของคู่มือประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

 การจัดท าคู่มือแนวปฏิบัติงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเล่ือนเงินเดือนของส านักศิลปะ

และวัฒนธรรม  ครอบคลุมการประเมินค่าผลของการปฏิบัติงานและพิจารณาพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตาม

ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครก าหนด ให้ใช้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษาสายสนับสนุนและพนักงานมหาวิทยาลัย ต้ังแต่ขั้นตอนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
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ปฏิบัติงาน กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนาระบบและ

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 1.5.1 ก.พ. หมายถึง คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

 1.5.2 ก.พ.อ. หมายถึงคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 1.5.3 อว. หมายถึง กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 1.5.4 หน่วยงาน  หมายถึง  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 1.5.5 มหาวิทยาลัย  หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 1.5.6  บุคลากรสายสนับสนุน  หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนในสังกัดส านักศิลปะและวัฒนธรรม ทุกต าแหน่ง 

 1.5.7  หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 1.5.8 สมรรถนะหมายถึง สมรรถนะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
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บทที่ 2 

กำรบริหำรจัดกำรงำนประเมินผลกำรปฏบิัติงำน 
 

 การบริหารจัดการงานประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย 5 ส่วน ประกอบด้วย 2.1 โครงสร้างของ

องค์กร 2.2 โครงสร้างการบริหาร 2.3 ขอบเขตภาระงานของหน่วยงาน 2.4 บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

ต าแหน่ง และ 2.5 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อมูลพื้นฐำน 

ปรัชญำ 
สืบสานวัฒนธรรม  น าภูมิปัญญาสู่สากล 

วิสัยทัศน์ 
ภายในปี พ.ศ. 2561  ส านักศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  จะมีความเป็นเลิศด้านการ

อนุรักษ์  พัฒนาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล  เพื่อคงไว้ซึ่งคุณธรรมของบัณฑิตและ

ของชุมชนอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ  
1. ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  และเป็นแหล่งเรียนรู้

และบริหารจัดการทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการศึกษา ค้นคว้า  วิจัย  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  เพื่อ

พัฒนาเป็นแหล่งอ้างอิงทางศิลปวัฒนธรรมของชาติและให้บริการวิชาการแก่สังคม 
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ 
4. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล 
5. ถ่ายทอดและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษาและบุคลากรท่ัวไป 
6. สนับสนุน  ยกย่อง  บุคคลดีเด่นด้านศาสนา  ภูมิปัญญา  และศิลปวัฒนธรรม 
7. เผยแพร่และแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและสากล 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสืบสาน  อนุรักษ์  ถ่ายทอด  ศิลปวัฒนธรรม  ศาสนาและภูมิปัญญา 
2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ ทางศิลปวัฒนธรรม  ให้เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการ 
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3. เพื่อยกย่อง  เชิดชู บุคคลเป็นแบบอย่างทางด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
4. เพื่อให้ศูนย์วัฒนธรรมพระนครเป็นแหล่งเรียนรู้ ก่อเกิดรายได้แก่นักศึกษาและชุมชนท้องถิ่น 
5. เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยท้ังภายในและต่างประเทศ 

 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เป็นหน่วยงานส าคัญท่ีช่วยสร้างคุณภาพ
ของบุคลากรให้มีความเข้าใจในบทบาทของวัฒนธรรมแห่งตน  ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อน ามาปรับปรุงให้เข้ากับ 
สภาพวิถีชีวิตแบบไทยในสังคมปัจจุบัน  เพื่อสร้างคุณภาพทางจิตใจให้รู้จักคุณธรรม  จริยธรรมและเกิดความ
ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทยจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน 
 นอกจากนี้ส านักศิลปะและวัฒนธรรมยังสนับสนุนศูนย์วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยในการอนุรักษ์ 
ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์
วิชาชีพแก่นักศึกษาและชุมชน  เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม แหล่งบ่มเพาะอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่
นักศึกษา  ชุมชน  เป็นแหล่งรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ดังนั้นกิจกรรมการแสดงทาง
ศิลปวัฒนธรรมนับว่าเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินการของศูนย์วัฒนธรรมพระนครอย่างหนึ่ง 
 กิจกรรมด้านหนึ่งท่ีส าคัญของส านักศิลปวัฒนธรรม คือการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยท้ัง
ภายในประเทศและสู่นานาชาติ  เพื่อให้การด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม  เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และการจัดกิจกรรมการแสดงเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  ส านักศิลปะและวัฒนธรรมจึงให้การ
สนับสนุนกลุ่มบุคลากรของมหาวิทยาลัยในนามของชมรมศิลปวัฒนธรรม  และการแสดง ประกอบด้วย 
นักศึกษาปัจจุบัน  ศิษย์เก่า  อาจารย์  บุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชน  ร่วมด าเนินกิจกรรมดังกล่าว  ซึ่ง
นักศึกษาในชมรมหลายคนได้รับรางวัลการันตีในความสามารถระดับประเทศมาแล้วหลายรางวัล 
 การบริหารงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  มีผู้อ านวยการ

ส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้บังคับบัญชา  ท าหน้าท่ีก ากับดูแลและบังคับบัญชา หัวหน้ากลุ่มงาน 3 กลุ่มงาน

คือ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป  กลุ่มงานข้อมูล วิจัยและสารสนเทศ และกลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ โดย

รองผู้อ านวยการส านักฯและหัวหน้ากลุ่มงานเป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้น ควบคุมดูแลแต่ละงาน 

 งานประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเล่ือนเงินเดือน เป็นภาระงานอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน

บริหารท่ัวไป 
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โครงสร้ำงองค์กรของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 
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                                  โครงสร้ำงกำรแบ่งงำน ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม                          เอกสำร2 

  มหำวทิยำลัยรำชภัฏพระนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หมายเหตุ: ปัจจุบันมีบุคลากรครองต าแหน่ง  จ านวน 11 อัตรา จ าแนกประเภท ดังน้ี 

1. ข้าราชการ (สายสนับสนุน)                               จ านวน  1  อัตรา 

2. พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)     จ านวน  5  อัตรา 

3. พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)                     จ านวน  4  อัตรา 

 

แผนภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กรสนักศลิปะและวัฒนธรรม 
 

 

 

 

หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร (1) 

 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (2) 

2. นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (1) 

3. คนงาน (1) 

งำนบริหำรทั่วไป (3) 

1. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (3) 

งำนข้อมูล วิจัยและสำรสนเทศ (3) งำนส่งเสริมและเผยแพร่ (3) 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม (3) 

1. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (2) 

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 
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ตารางที่ 1 อัตราก าลังของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ภาระงาน อัตราก าลังท่ีพึงมีตามภาระงาน กลุ่มต าแหน่ง 

1. งำนบรหิำรทั่วไป 

1.1 นโยบายและ

แผนงาน 

1.2 บริหารส านักงาน/

บริหารงานบุคคล 

1.3 ธุรการ 

1.4 การเงิน งบประมาณ

และพัสดุ 

1.5 ประกันคุณภาพ 

 

1 อัตรา 

 

 

2 อัตรา 

 

1 อัตรา 

 

หัวหน้าส านักงาน  

 

 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

นักวิชาการเงินและบัญชี 

2. ง ำ น ข้ อ มู ล แ ล ะ

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

   2 . 1  บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร /

ฐานข้อมูล 

   2 .2  ข้อมูล ด้านศาสนา 

ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ภู มิ

ปัญญาท้องถ่ิน 

   2.3 วิจัย/งานสร้างสรรค์ 

2.4 พัฒนาอ้ตลักษณ์ 

 

 

3 อัตรา 

 

 

 

 

 

นักวิชาการศึกษา 

 

 

3.งำนส่งเสริมและเผยแพร ่

   3.1 พัฒนาและเผยแพร่

องค์ความรู้ 

  3.2 ประชาสัมพันธ์ 

  3.3 นิทรรศการ 

 

3 อัตรา 

 

นักวิชาการศึกษา 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

  

รวม 10  อัตรา(รวมหัวหน้าส านักงาน)  
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ขอบข่ำยภำระงำนของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

1. กลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป  ประกอบด้วย 

-. ด าเนินงานด้านธุรการ  สารบรรณและเลขานุการ 

  -  งานการบริหารงบประมาณ  การเงิน  พัสดุและครุภัณฑ์ 

  -.  งานการเจ้าหน้าท่ีและพัฒนาบุคลากร 

  -.  งานนโยบายและแผน งานบริหารจัดการโครงการ 

  -  งานจัดประชุม 

  -  งานประกันคุณภาพ  การจัดการความรู้และการบริหารความเส่ียง 

  -  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  2.  กลุ่มงำนข้อมูล วิจัยและสำรสนเทศ 

-  งานข้อมูลด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

  -  งานศึกษา ค้นคว้า วิจัยสร้างสรรค์และคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

  -  งานพัฒนาระบบและฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

                         ท้องถิ่น  

-. งานอบรมหลักสูตรระยะส้ันและการจัดบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาท้ัง        

    แบบ Onsite และ Hybrid กับศิลปวัฒนธรรม 

  - งานประกันคุณภาพ การจัดการความรู้และความเส่ียง 

  - งานวิเทศสัมพันธ์ 

  -  งานสร้างสรรค์วรรณกรรม  วรรณศิลป์และพิสูจน์อักษร 

  -  งานบอนไซ  พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

                        ท้องถิ่น 

  - งานกราฟฟิก ตัดต่อ  ออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือเคล่ือนไหวเพื่อส่งต่องานเผยแพร่ 

  - งานรวบรวม  สนับสนุนและส่งเสริมสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นในพืน้ท่ีความรับผิดชอบ 

  - งานจัดเก็บ  รวบรวมองค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

          และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  -  งานประเมินและประมวลผลโครงการ 

  - งานจัดท าวารสารส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

  -  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 3. กลุ่มงำนส่งเสริมและเผยแพร่ 

  -  งานจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมในประเทศและต่างประเทศ 

  -  งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ท้ังระบบ Online และ Offline 

  -  งานรวบรวม  พัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

     ท้องถิ่น 

     - งานแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมในประเทศและต่างประเทศท้ังแบบ Onsite และ 

       แบบ Hybrid 

                     -  งานพัฒนาอัตลักษณ์  คุณธรรมและจริยธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

  -  งานสร้างเครือข่ายและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 

  -  งานให้บริการวิชาการด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  -  งานออกแบบ  จัดนิทรรศการและสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  -  งานจัดกิจกรรมบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เทิดทูน ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

           -  งานประกันคุณภาพ  การจัดการความรู้และการบริหารความเส่ียง 

  -  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 กำรจัดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ กำรแบ่งงำนและก ำหนดต ำแหน่งในส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

1. งานบริหารทั่วไป 
1.1  นโยบายและแผน 
 1.1.1  งานวางแผน  โครงการหรือแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 1.1.2 ก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน  โครงการหรือแผนการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของส านักฯ หรือมหาวิทยาลัย 
 1.1.3  ส่งเสริมการด าเนินการตามแผนหรือกิจกรรมข้างต้นให้เป็นไปตามแผนงาน 
 1.1.4  จัดพิมพ์แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา  และแผนกลยุทธ์ของส านัก 
 1.1.5  บันทึกข้อมูลการของบประมาณประจ าปีตามโครงการ/กิจกรรม ทางออนไลน์ 
 1.1.6  จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 1.1.7  จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณทางออนไลน์ และรายงานประจ าปี 
 1.1.8  ติดตาม เร่งรัดการใช้เงินงบประมาณ 
 1.1.9  รายงานผลแบบติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
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      1.2. งานบริหารส านักงาน/งานบุคคล 
       1.2.1 ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน/ระบบงานและวิธีปฏิบัติงานของหน่วยงาน  เพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 
      1.2.2 มอบหมาย  ก ากับดูแล  ตรวจสอบ  ติดตามและให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไขในเรื่อง
ท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 
       1.2.3 ติดต่อ  ประสานงานกับหน่วยงานอื่น  ท้ังภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
เพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
       1.2.4  ช้ีแจงข้อเท็จจริง  ให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะ ต่อคณะท างานต่าง ๆ และผู้มาติดต่อ 
       1.2.5  ก ากับ  ดูแล  วิเคราะห์และกล่ันกรองหนังสือราชการ  เอกสารและสรุปประเด็นก่อน
เสนอผู้บริหาร 
       1.2.6  ประสานและด าเนินงานเกี่ยวกับงานประชุมในส านัก 
      1.2.7  อ านวยการประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในและภายนอกให้คณาจารย์และนักศึกษา 
      1.2.8  ก ากับดูแลและควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการต่าง ๆ ของส านัก 
       1.2.9 จัดวางระบบงานและอัตราก าลังของหน่วยงานให้สดคล้องกับภารกิจ  เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
       1.2.10 ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในบังคับ
บัญชา  เพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
       1.2.11 รายงานผลความส าเร็จ ปัญหา  อุ ปสรรคของเจ้าหน้าท่ีในบังคับบัญชาต่อ
ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน 
       1.2.12  น าเสนอแนวทาง  แผนการด าเนินงาน เพือ่พัฒนาเจ้าหน้าท่ีในบังคับบัญชาในการผลิต
ผลงานหรือการบริการท่ีมีคุณภาพท่ีดีขึ้น 
       1.2.13 ประสานและด าเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาความดีความชอบของ
เจ้าหน้าท่ีในบังคับบัญชา 
      1.3  งานธุรการ 
       1.3.1  รับลงทะเบียนในหนังสือราชการ  e-office ภายใน 
  1.3.2  ร่าง-โต้ตอบหนังสือราชการท้ังภายในและภายนอก 
  1.3.3  เสนอหนังสือราชการเพื่อให้ผู้อ านวยการส านักลงนาม/ส่ังการ 
  1.3.4  จัดเก็บเอกสารท่ีด าเนินการเสร็จเรียบร้อยเข้าแฟ้มตามระบบงานสารบรรณ 
  1.3.5  ตรวจสอบใบลาป่วย  ลากิจ  ลาพักผ่อนและลงบันทึกสถิติการลาของบุคลากรภายใน
ส านัก 
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  1.3.6  ด าเนินการจัดท าสรุปรายงานการลาของบุคลากรในส านัก  ส าหรับการพิจารณาความดี
ความชอบ 
  1.3.7  สรุปรายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการในส านักฯ 
  1.3.8  สรุปรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยของส านักฯ 
  1.3.9  ด าเนินการลงตารางประชุมของผู้อ านวยการส านักฯ 
  1.3.10  ด าเนินการรับและส่งเอกสารต่าง ๆ ของส านักฯ 
  1.3.11  ด าเนินการรับ-ส่งเอกสารจดหมายทางไปรษณีย์ 
  1.3.12  ด าเนินการรับ-ส่งเอกสารทางโทรสาร 
  1.3.13  ด าเนินงานจัดท าค าส่ังโครงการ/กิจกรรม พร้อมจัดพิมพ์ 
  1.3.14  ส่งส าเนาเอกสาร/แจ้งเวียนหนังสือราชการให้บุคลากรภายในส านักฯ/หน่วยงานอืน่
ได้รับทราบทาง e-office 
  1.3.15  ให้บริการข้อมูล/อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ 
  1.3.16  อ านวยความสะดวกในการใช้ห้องประชุมกิจรัตน์ภร 
  1.3.17  รับ-ส่ง โทรศัพท์/โทรสาร 
  1.3.18  จัดท ารายงานประจ าปีของส านักฯ 
  1.3.19  ประสานและด าเนินงานเก็บข้อมูลงานประกันคุณภาพ 
  1.3.20  ติดต่อประสานงานและติดตามเรื่อง 
  1.3.21  เตรียมวาระการประชุม 
  1.3.22  เตรียมเอกสารการประชุม  
  1.3.23  จดบันทึกการประชุม 
  1.3.24  จัดท ารายงานการประชุม 
  1.3.25  จัดท าฐานข้อมูลและปรับปรุงเว็บไซต์ของส านัก 
 1.4  งานการเงิน/งบประมาณ/พัสดุ 
  1.4.1  การจัดท าค าของบประมาณ 
  1.4.2  รายงานระบบการใช้งบประมาณเสนอท่ีประชุมส านักฯ 
  1.4.3  ตรวจเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ/กิจกรรม 
  1.4.4  ด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการอนุมัติเบิก-จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม 
  1.4.5  คุมทะเบียนเอกสารใบปะหน้าเบิกจ่าย (ใบสีส้ม) ผ่านระบบ E-GP 
  1.4.6  ส าเนาเอกสารประกอบการอนุมัติเบิก-จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม 
  1.4.7  ด าเนินการเรื่องการยืมเงินทดรองราชการ 
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  1.4.8  ติดตามและเก็บหลักฐานการเบิกจ่าย 
  1.4.9  จัดท าแผนการจัดหาพัสดุ ส ารวจความต้องการใช้วัสดุ 
  1.4.10  ติดต่อประสานงานกับผู้ขาย/ผู้รับจ้างในการสอบราคาและเสนอราคา 
  1.4.11  ด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างพัสดุ  ครุภัณฑ์ตามโครงการ 
  1.4.12  บันทึกการจัดซื้อ-จัดจ้าง ลงในระบบ EGP 
  1.4.13  ด าเนินการตรวจรับพัสดุ และเบิกจ่าย 
  1.4.14  จัดท าทะเบียนควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ 
  1.4.15  จัดท าเบิก-จ่ายวัสดุส านักงาน 
  1.4.16  จัดท ารายงานตรวจสอบพัสดุประจ าปีเพื่อน าเสนอมหาวิทยาลัย 
  1.4.17  ควบคุม ดูแล ตรวจสอบความถูกต้องของครุภัณฑ์ 
  1.4.18  แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ในส านักฯ กรณีช ารุดเสียหาย 
  1.4.19  ดูแลรักษาครุภัณฑ์โขนและดนตรีไทย 
  1.4.20  ดูแลความเรียบร้อยครุภัณฑ์ของพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางการศึกษา 
  1.4.21  ให้บริการในการขอยืมใช้พัสดุ-ครุภัณฑ์ส านักงานให้แก่หน่วยงานอื่น 
 1.5  งานประกันคุณภาพ 
  1.5.1  ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศงานประกันคุณภาพของส านัก 
  1.5.2  ประสานงานขอข้อมูลจากบุคลากรในส านักเพื่อเก็บเป็นข้อมูลในงานประกันคุณภาพ 
  1.5.3  จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายในของส านัก 
  1.5.4  จัดการประชุมเสริมสร้างความเข้าใจระบบประกันคุณภาพให้กับบุคลากรในส านัก 
  1.5.5  จัดเก็บเอกส่ารและข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานในงานประกนัและกพร. 
  1.5.6  รายงานผลการปฏิบัติงานราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนคร(กพร.)ทุกไตรมาส 
  1.5.7  ด าเนินการจัดท ารายงานประเมินตนเองของส านัก (SAR) 
  1.5.8  จัดท าคู่มือควบคุมภายใน/บริหารความเส่ียงของส านัก 
  1.5.9  จัดท าแผนควบคุมภายใน/บริหารความเส่ียงของส านัก 
  1.5.10  จัดท ารายงานควบคุมภายใน/บริหารความเส่ียงของส านัก 
  1.5.11  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานบริหารความเส่ียง 
  1.5.12  ด าเนินการเตรียมงานและจัดกิจกรรมบริหารความเส่ียง 
  1.5.13  จัดท าประเมินผลการด าเนินงานบริหารความเส่ียง 
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2.  งานข้อมูล วิจัยและสารสนเทศ 
2.1 การให้บริการวิชาการ 

2.1.1 จัดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมท้ังในและต่างประเทศ 
2.1.2 งานจัดแสดงส่ือศิลปวัฒธรรมท้ังในและต่างประเทศ 
2.1.3 บริการข้อมูลและส่ือศิลปวัฒธรรม 
2.1.4 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การด าเนินงาน การฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
2.1.5 รวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  เพื่อประกอบการพัฒนาและแนว

ทางการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม 
2.1.6 ด าเนินการจัดรวบรวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเผยแพร่ 
2.1.7 วางแผนและร่วมด าเนินการโครงการสร้าง  ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่ามมือ

ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
2.1.8 ประสานงานท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  เพื่อให้เกิดความร่วมมือ

ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
2.1.9 ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง  แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงาน 
2.1.10 จัดท าแบบประเมินกิจกรรม 
2.1.11 แจกและเก็บแบบสอบถามการท ากิจกรรม 
2.1.12 วิเคราะห์ประมวลผล SPSS จากการท ากิจกรรม เพื่อสรุปรายงานผลกิจกรรม 

           2.2 งานดูแลไม้ดัดบอนไซ 
  2.2..1  ดูแลไม้ดัดบอนไซอาคารเรียนรวมฯและเรือนไทย 

2.2.2 ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าท่ีและผู้เช่ียวชาญในเรื่องไม้ดัดบอนไซ 
2.2.3 ประสานงานการจัดท าหลักสูตรเพื่อการเรียนการสอนและการอบรมระยะส้ัน 
2.2.4 จัดอบรมการท าไม้ดัดบอนไซ 
2.2.5 ประสานงานผู้เข้าอบรม 
2.2.6 จัดท าแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ 
2.2.7 ให้บริการด้านความรู้และปฏิบัติการ 
2.2.8 จัดท าระบบบริหารแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาระบบบริการแหล่งเรียนรู้ด้านทัศนียภาพ 

2.3 พัฒนำองค์ควำมรู้ 
2.3.1 รวบรวมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อประกอบการพัฒนางานและแนวทาง OTOP  
2.3.2 จัดท าวารสารวิชาการ 
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2.3.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ (พิพิธภัณฑ์และเรือนไทย) 
2.3.4 บริการน าชมพิพิธภัณฑ์การฝึกหัดครูไทยให้แก่นักศึกษา  บุคลากรและบุคคลภายนอก 
2.3.5 การดูแลรักษา เปิด-ปิดพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนดูแล ตรวจเช็คระบบไฟ เครื่องปรับอากาศ 

และส่ิงอ านวยความสะดวกให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ 
2.3.6 บริการน าชมบ้านเรือนไทย 
2.3.7 ดูแลประสานงานพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
2.3.8 อ านวยความสะดวกให้บุคคลและหน่วยงานภายนอกท่ีขอความอนุเคราะห์เข้าชม

พิพิธภัณฑ์ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
2.3.9 อ านวยความสะดวกให้บุคคลท่ัวไปสักการะพระพุทธเจ้าองค์ด าทองอุไรสักการะพระ

บรมสารีริกธาตุช้ัน 5 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม 
2.3.10 อ านวยความสะดวกเอกสารประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ  งานส านักศิลปวัฒนธรรมให้กับ

นักเรียน  นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป 
2.3.11 ดูแล บ ารุง รักษาครุภัณฑ์ในแหล่งเรียนรู้ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
2.3.12 การจัดท าทะเบียนศิลปวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์ 

2.4  พัฒนำอัตลักษณ์ (ท ำบุญใส่บำตร)และกิจกรรมทำงศำสนำ 
 2.4.1  จัดท าโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ 
 2.4.2  แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต 
 2.4.3  ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
 2.4.4  ด าเนินงานตามแผนโครงการฯ อ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 2.4.5  ประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการ 
 2.4.6  บันทึกข้อมูลในแฟ้มสะสมงานอาจารย์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

3.  งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
3.1  ประชาสัมพันธ์ 

3.1.1 ออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมของส านักฯ 
    3.1.2  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของส านัก บนระบบ website และ Fanpage 
จัดท าป้ายโปสเตอร์ 

3.1.3 บันทึกภาพกิจกรรม 
3.1.4 จัดท ารูปภาพกิจกรรมของส านักฯ เพื่อเผยแพร่ website และ Fanpage 
3.1.5 ตอบข้อสงสัยใน Fanpage 
3.1.6 จัดท าคลังความรู้ (KM) 
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    3.2 สารสนเทศ 
 3.2.1  ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ 
 3.2.2  เพิ่มข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ 
 3.2.3  ติดต้ังอุปกรณ์ IT 
 3.2.4  ซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์เบ้ืองต้น 
 3.2.5  งานติดต้ังระบบ/ส ารองข้อมูล 
 3.2.6  ถ่ายวิดิโอ/ตัดต่อ/กราฟฟิค จัดท าส่ือศิลปวัฒนธรรม  
3.2 นิทรรศการ 

              3.3.1  เผยแพร่แลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมไทยในประเทศและต่างประเทศ  ให้เกิดการเรียนรู้
และเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

  3.3.2  ประสานงานเผยแพร่กิจกรรมการแถลงต่างประเทศ 
  3.3.3  วางแผนการจัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมหน่วยงานภายในและภายนอก 
  3.3.4  วางแผนการจัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่อาเซียน 
  3.3.5  ประสานงานบุคลากรและนักศึกษาในการท ากิจกรรม 
  3.3.6  จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทุกครั้ง 
  3.3.7  จัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีไทย ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
  3.3.8  ประสานงานเครือข่ายวัฒนธรรม 
  3.3.9  ร่วมจัดกิจกรรมวิชาการนานาชาติด้านวัฒนธรรม  14  สถาบัน 
  3.3.10  บริหารจัดการการรับงานการแสดงศิลปวัฒนธรรมหน่วยงานภายในและภายนอก 
  3.3.11  ดูแล  บ ารุงรักษาครุภัณฑ์การแสองของส านักให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
  3.3.12  ออกแบบ  คิดสร้างสรรค์ชุดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
   
 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบตัิงำนและเงื่อนไข 
 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบไปด้วยหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน รอบการประเมิน ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน คณะกรรมการประเมินและพัฒนาผล

การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน  องค์ประกอบและสัดส่วนการประเมินแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  การจัดกลุ่มผลการประเมินและการแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรอง

ผลการประเมินปฏิบัติงาน  ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานเดียวกัน ท้ังข้าราชการพลเรือนและพนักงาน

มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 3.1 หลักกำรประเมินผลปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุน 

  3.1.1 เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีสะท้อนบทบาทและภารกิจท่ีจะมีส่วนผลักดันให้

การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของหน่วยงาน เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคล่ือนหน่วยงานไปสู่สถาบัน

ระดับสากล 

  3.1.2 ยึดแนวทางเชิงสร้างสรรค์  โดยมีเกณฑ์และตัวชี้วัดท่ีเป็นที่ประจักษ์ท้ังคุณภาพและ

ปริมาณ 

  3.1.3  ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดตัวชี้วัด และเน้นการประเมินเพื่อการพฒันา 

  3.1.4  มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ และมีความเป็นธรรมกับผู้รับการประเมิน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการ

พิจารณาในเรื่องต่าง ๆ แล้วแต่กรณี ดังนี้ 

1. เพื่อพัฒนาบุคลากร 

2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ข้ึน 

3.2 กลุ่มของบุคลำกรสำยสนับสนุน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ประกอบด้วย 

 3.2.1 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 3.2.2  หัวหน้ากลุ่มงาน 

 3.2.3  ผู้ปฏิบัติงาน(เงินรายได้และเงินงบประมาณ) 
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3.3  รอบกำรประเมิน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานจะมีการประเมินปีละ  2 รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปีถัดไป และจะต้องลา

ป่วย ลากิจไม่เกิน 8 ครั้งและจ านวนวันลาป่วย ลากิจรวมกันไม่เกิน 23 วนัท าการ หรือมาสายไม่เกิน 8 ครั้ง 

รอบท่ี 2  ประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี 1 เมษายน – 30 กันยายน ของปีเดียวกัน  โดย

จะต้องลาป่วย ลากิจไม่เกิน 7 ครั้งและจ านวนวันลาป่วย ลากิจรวมกันไม่เกิน 22 วันท าการ หรือมาสายไม่เกิน 

8 ครั้ง (ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเล่ือนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544) 

3.4 ผูป้ระเมินและผู้รับกำรประเมิน 

ผู้รับกำรประเมิน ผู้ประเมิน 

1. อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย 

2. ผู้อ านวยการส านักฯ อธิการบดี 

3. รองผู้อ านวยการส านักฯ คณบดีต้นสังกัด 

4. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการส านักฯ 

5. หัวหน้ากลุ่มงาน คณะกรรมการในหน่วยงานท่ีผู้อ านวยการส านักฯ

เป็นผู้แต่งต้ัง 

6. ผู้ปฏิบัติงาน คณะกรรมการในหน่วยงานท่ีผู้อ านวยการส านักฯ

เป็นผู้แต่งต้ัง 

ตารางที่ 2 ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 

 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน  ประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการส านักฯ   ประธานกรรมการ 

2. รองผู้อ านวยการส านักฯ  กรรมการ 

3. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ  กรรมการและเลขานุการ 

ให้ส านักฯ จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้างต้น 
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ค าส่ังส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ท่ี            /๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 

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

  เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ

พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใสและเป็นธรรม  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรอง

เพื่อท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)  ดังนี้ 

๑. ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม   ประธานกรรมการ 

๒. รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมทุกท่าน กรรมการ 

๓. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ    กรรมการและเลขานุการ 

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าท่ี 
๑.จัดท าตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมินร่วมกับบุคลากรในสังกัดตามแบบข้อตกลงท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
๒.พิจารณากล่ันกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม  ก่อนท่ีจะน าเสนอ
คณะกรรมการกล่ันกรองฯ ของมหาวิทยาลัย     

๓. พิจารณาเล่ือนค่าตอบแทนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ส่ัง ณ วันท่ี   ๒๔   พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

 

                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญณภัทร  นิธิศวราภากุล) 

                   ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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ใบลงนำมผู้เข้ำประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรพนักงำนมหำวิทยำลัย 

รอบกำรประเมิน ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม  2563 – วันที่  31  มีนำคม  2564 

วันพุธที่ 28 เมษำยน 2564 

 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อำคำรเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลงนำม 
1  ประธานกรรมการ  
2  กรรมการ  
3  กรรมการ  
4  กรรมการ  
5  กรรมการและเลขานุการ  

 

 

3.5 องค์ประกอบและสัดส่วนกำรประเมิน 

องค์ประกอบและสัดส่วนการประเมิน.ใช้หลักเกณฑ์ดังนี ้

3.5.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของงาน ความรวดเร็วหรือตรงต่อเวลาท่ีก าหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้

ทรัพยากร ให้มีสัดส่วนคะแนนในการประเมินร้อยละ 80 

การประเมินตามวรรคหนึ่งให้แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ให้ประเมินจากผลสัมฤทธิ์

ของงานตามต าแหน่งท่ีปฏิบัติงาน ร้อยละ 50 และส่วนท่ี 2 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีได้รับมอบหมาย

จากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน ร้อยละ 30  

 3.5.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าสายงาน ให้มี

สัดส่วนคะแนนในการประเมินร้อยละ 20 

ในกรณีท่ีเป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน ท่ีด ารงต าแหน่ง

ผู้บริหารตามมาตรา 18(ข) (1)-(8) แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ให้ประเมินจากสมรรถนะหลัก  สมรรถนะประจ าสายงาน  และสมรรถนะ

ทางการบริหาร ให้มีสัดส่วนคะแนนในการประเมินร้อยละ 20 
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 ในกรณีท่ีเป็นการประเมินข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้ประเมินผล

สัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ ร้อยละ 50 

3.5.3 การจัดช่วงคะแนนและระดับของการประเมินในแต่ละรอบการประเมินตามข้อ  3.5.1 ให้จัด

ช่วงคะแนน โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้   

ช่วงคะแนน ระดับผลการประเมิน 

90-100 ระดับ 5 ดีเด่น 

80-89.99 ระดับ 4 ดีมาก 

70-79.99 ระดับ 3 ดี 

60-69.99 ระดับ 2 พอใช้ 

0-59.99 ระดับ 1 ต้องปรับปรุง 

ตารางที่ 3 การจัดช่วงคะแนนและระดับการประเมิน 

 

3.5.4 แบบประเมินมี 3 แบบ ดังนี้ 

 (1) แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (แบบ ปม.ผ.) 

 (2) แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (แบบ ปม.พ.) 

 (3) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.) 

รายละเอียดของแบบข้างต้นให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย 

3.5.5 การจัดเก็บผลประเมินและหลักฐาน 

 (1) ให้ผู้บังคับบัญชาเก็บต้นฉบับแบบประเมินตามข้อ 3.5.4 (1) และ (2) และเก็บส าเนาแบบ

ประเมินตามข้อ 3.5.4(3) พร้อมหลักฐานการประเมินของข้าราชการในสังกัดไว้ที่หน่วยงานเป็นเวลาอย่างน้อย

สองรอบการประเมิน 

 (2) ให้กองบริหารงานบุคคล จัดเก็บต้นฉบับแบบประเมินตามข้อ 3.5.4 ไว้ในแฟ้มประวัติ

ข้าราชการหรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม 
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3.5.6 ให้ผู้บังคับบัญชาและกองบริหารงานบุคคลน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ เช่น การแต่งต้ัง การเล่ือนเงินเดือน การพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติราชการ การต่อเวลาราชการ การให้ออกจากราชการ การให้รางวัลประจ าปี รางวัลจูงใจและค่าตอบแทน

ต่าง ๆ  

3.5.7 ให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการกล่ันกรองผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร” ท าหน้าท่ีพิจารณาเสนอ

ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการประกอบด้วย รอง

อธิการบดีผู้รับผิดชอบงานด้านบริหารงานบุคคล เป็นประธานกรรมการ ผู้ท่ีอธิการบดีเห็นสมควรจ านวนไมน่้อย

กว่าส่ีคนเป็นกรรมการ และให้ผู้อ านวยการกองบรหิารงานบุคคลเป็นเลขานุการ 

3.5.8 วิธีการและขั้นตอนในการประเมิน 

 3.5.8.1 ก่อนเริ่มการประเมิน 

 (1) ให้มหาวิทยาลัยประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ข้าราชการทราบ

โดยท่ัวกัน ท้ังนี้ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2554 และอาจ

เพิ่มเติมรายละเอียดท่ีจ าเป็นและเหมาะสมได้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมในการประเมิน 

 (2) ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยก าหนดกิจกรรม  โครงการ  งาน  ตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งช้ีความส าเร็จ

ของงาน ค่าเป้าหมายและน้ าหนักในการประเมินของแต่ละกิจกรรมและโครงการ งาน ให้มีความเหมาะสมและ

สอดคล้องกับลักษณะงาน รวมทั้งข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการโดยยึดถือตามแบบประเมิน

ในข้อ 3.5.4 (1) และ (2) เป็นหลัก 

 ท้ังนี้ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 

 (3) เมื่อได้ตกลงเห็นชอบร่วมกันตาม (2) แล้ว ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินลงลายมือช่ือ

ร่วมกันในข้อตกลงดังกล่าวและให้ประเมินตามท่ีได้ตกลงไว้ 

 3.5.8.2 ระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้รับการประเมินเพื่อ

การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเพื่อน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะท่ีคาดหวังตามท่ีก าหนด และหากมี

กิจกรรม  โครงการ หรืองานท่ีมีความส าคัญหรือเร่งด่วน ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินอาจปรับปรุงข้อตกลง

ใหม่ได้ 

 3.5.8.3 ส้ินรอบการประเมิน 
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 (1) ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ร่วมกันวเิคราะห์ผลส าเร็จของงานและพฤติกรรมการ

ปฏิบัติราชการ เพื่อหาความจ าเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคล 

 (2) ให้ผู้ประเมินจัดท าแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อ 3.5.4 (3)  

 (3) ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการ

ประเมินลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน กรณีท่ีผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือช่ือรับทราบผลการ

ประเมิน ให้บุคลากรในหน่วยงานอย่างน้อยหนึง่คน ลงลายมือช่ือเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมิน

ดังกล่าวแล้ว 

 (4) ให้มหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยผู้มีผลการประเมิน

อยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในท่ีเปิดเผยให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 (5) ให้ผู้ประเมินจัดส่งแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อ 3.5.4 (3) ให้กอง

บริหารงานบุคคล เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลเสนอคณะกรรมการและอธิการบดี ต่อไป 

3.6 กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรพลเรือนและพนักงำนมหำวิทยำลัย ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

พระนคร สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

(1) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจะได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนในแต่ละ

ครั้งต้องมีผลการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่าระดับพอใช้  

(2) ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจะได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนในแต่ละ

ครั้ง ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ต้องมีวันลาป่วย ลากิจ ไม่เกิน 8 ครั้ง และจ านวนวันลาป่วย ลากิจ รวมกันไม่เกิน 23 วัน

ท าการ หรือจ านวนวันมาสายไม่เกิน 9 ครั้ง 

(3) การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณละ ๒ ครั้ง 

ครั้งท่ี 1(1เมษายน) และครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม) 

(4) การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย แต่ละครั้งให้เล่ือนได้ไม่เกิน

วงเงินท่ีมหาวิทย่าลัยจัดสรรให้แต่ละหน่วยงาน 

(5) แนวปฏิบัติในการพิจารณาสัดส่วนระดับผลการประเมินในการพิจารณาผลการปฏิบัติ

ราชการ/ปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

- ระดับผลการประเมิน ระดับดีเด่น ให้มีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 35 

- ระดับผลการประเมิน ระดับดีมาก ให้มีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 

- ระดับผลการประเมิน ระดับดีและพอใช้ ให้มีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 15 
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อนึ่ง ระดับผลการประเมินระดับดีเด่น และระดับดีมาก ให้สมารถยืดหยุ่นได้ตามความ

เหมาะสมโดยไม่ให้เกินร้อยละ 85 และคงสัดส่วนของระดับดีเด่นไว้ไม่เกินร้อยละ 35 

 

ตารางที่  4  แสดงองค์ประกอบและสัดส่วนการประเมิน 

ต าแหน่ง ต าแหน่งผลสัมฤทธิ์ของ

งาน: : พฤติกรรมการ

ปฏิบัติราชการ 

องค์ประกอบ 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน พฤติกรรมการปฏิบัติ

ราชการ 

หัวหน้าสนง. 80:20 1.งานตามต าแหน่งท่ีปฏิบัติ

(30 คะแนน) 

2.งานเชิงพัฒนา(20 คะแนน) 

3.ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีได้รับ

มอบหมายจากมหาวิทยาลัย

(30 คะแนน) 

สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะเฉพาะตาม

ลักษณะงาน 

สมรรถนะการบริหาร 

(20 คะแนน) 

หัวหน้ากลุ่มงาน 80:20 2.งานเชิงพัฒนา(20 คะแนน) 

3.ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีได้รับ

มอบหมายจากมหาวิทยาลัย

(30 คะแนน) 

 

สมรรถนะเฉพาะตาม

ลักษณะงาน 

 (20 คะแนน) 

ผู้ปฏิบัติงาน 80:20 1.งานตามต าแหน่งท่ีปฏิบัติ

(30 คะแนน) 

2.งานเชิงพัฒนา(20 คะแนน) 

3.ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีได้รับ

มอบหมายจากมหาวิทยาลัย

(30 คะแนน) 

สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะเฉพาะตาม

ลักษณะงาน 

(20 ะแนน) 
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3.7 แนวทำงกำรก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 

การก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายในองค์ประกอบ (1) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตร์

ของหน่วยงาน  (2) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ  (3) การพัฒนาบุคลากรและการมีส่วนร่วม และ 

(ง) ผลงานเชิงพัฒนา (การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน) มีแนวทางการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ดังนี้ 

การก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย เป็นส่วนท่ีมีความส าคัญท่ีสุดในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน บุคลากรทุกคนจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อให้สามารถก าหนดตัวช้ีวัด

และค่าเป้าหมายรายบุคคล ได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้ 

3.7.1 ตัวช้ีวัด (Key  Performance  Indicator) หมายถึง ข้อมูลท่ีแสดงหรือบอกให้รู้ว่าผล

การด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

3.7.2 ประเภทของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

3.7.2.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คือตัวช้ีวัดท่ีก าหนดขึ้นเพื่อวัดส่ิงท่ีนับได้เป็นตัวเลข โดยมี

หน่วยวัด เช่น จ านวน ร้อยละและระยะเวลา เป็นต้น ตัวอย่างตามตารางท่ี 5 

      3.7.2.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ คือ ตัวช้ีวัดท่ีก าหนดขึ้นเพื่อวัดส่ิงท่ีไม่สามารถวัดได้ในเชิง

ปริมาณ ซึ่งเป็นค าอธิบาย หรือเกณฑ์ในการประเมิน เช่นระดับความส าเร็จ เป็นต้น   ตัวอย่างตามตารางท่ี 6 

3.7.3 วิธีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล 

 3.7.3.1 วิธีการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวช้ีวัดผลงานจากบนลงล่าง (Goal  

Cascading  Method) ซึ่งตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายอาจเป็นตัวเดียวกันกับผู้ประเมินหรือหน่วยงาน หรือแบ่งค่า

ตัวเลขเป้าหมาย หรือเป็นคนละตัวกับผู้ประเมินก็ได้ ตัวอย่างตามตารางท่ี 7 

  

3.8 เทคนิคกำรก ำหนดตัวชี้วัด 

 3.8.1 การก าหนดตัวชี้วัดตามแนวทางของ SMART Objective 

  4.1.1 Specific  มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ชัดเจนว่าต้องการวัดอะไร 

  4.1.2 Measurable  สามารถวัดได้จริง 

  4.1.3 Agreed  Upon  ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินเห็นชอบร่วมกัน 

  4.1.4 Realistic  and  Relevant มีความเป็นไปได้ท่ีจะท าให้ส าเร็จจริง ไม่

อยูน่อกเหนือการควบคุม 

  4.1.5 Timebound อยู่ในกรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 3.8.2  การก าหนดค่าเป้าหมาย แบ่งเป็น 5 ระดับมีความหมาย ดังนี้ 
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  ระดับ 1 เป็นค่าเป้าหมายระดับต่ าสุดท่ียอมรับได้ 

  ระดับ 2 เป็นค่าเป้าหมายระดับต่ ากว่ามาตรฐาน 

  ระดับ 3 เป็นค่าเป้าหมายระดับมาตรฐาน 

  ระดับ 4 เป็นค่าเป้าหมายระดับยากปานกลาง 

  ระดับ 5 เป็นค่าเป้าหมายระดับยากมาก มีความท้าทาย โดยผู้รับการ

ประเมินต้องใช้ความสามารถ ความทุ่มเทและความอุตสาหะเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผล

ดังกล่าวได้ 

ตารางท่ี 5 ตัวอย่างแนวทางการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 

-จ านวนครั้งท่ีสามารถจัดประชุม

คณะกรรมการด าเนินการส านักฯ 

(แผนการประชุมเดือนละครั้ง) 

น้อยกว่า 

2 ครั้ง 

มากกว่า2 

ครั้ง ไม่

เกิน 3 

ครั้ง 

มากกว่า3

ครั้ง ไม่

เกิน 4 

ครั้ง 

มากกว่า 

4 ครั้ง ไม่

เกิน 5 

ครั้ง 

5 ครั้ง ขึ้นไป 

- จ านวนครั้งท่ีสามาถจัดส่งรายงานการ

ประชุมให้ผู้ตรวจรายงานการประชุมได้

ส าเร็จภายใน 7 วันท าการหลังเสร็จการ

ประชุม (แผนการประชุมเดือนละครั้ง) 

น้อยกว่า 

2 ครั้ง 

มากกว่า2 

ครั้ง ไม่

เกิน 3 

ครั้ง 

มากกว่า3

ครั้ง ไม่

เกิน 4 

ครั้ง 

มากกว่า 

4 ครั้ง ไม่

เกิน 5 

ครั้ง 

5 ครั้ง ขึ้นไป 

จ านวนกกช่ัวโมงท่ีบุคลากรท่ีเข้ารับการ

อบรม 

น้อยกว่า 

5 ช่ัวโมง 

5-10 

ช่ัวโมง 

11-15 

ช่ัวโมง 

15-20 

ช่ัวโมง 
20 ช่ัวโมงขึ้น

ไป 

- ร้อยละของวันเข้าร่วมกิจกรรมของส านักฯ

และมหาวิทยาลัย 

น้อยกว่า 

1 ครั้ง 

1-2 ครั้ง 3-5 ครั้ง 5-8 ครั้ง 8 ครั้งขึ้นไป 

-ร้อยละของวันเข้าร่วมกิจกรรมใส่บาตร น้อยกว่า 

35% 

35-50% 51-60% 61-80% มากกว่า

80% 
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ตารางท่ี 6 ตัวอย่างแนวทางการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการจัดท า

คู่มือปฏิบัติงานหรืองานวิจัย 

-ระดับ 1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง

หรือจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย 

-ระดับ 2 เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

และอนุมัติให้ด าเนินการจัดท าคู่มือหรือ

ศึกษาวิจัย 

-ระดับ 3 เก็บรวบรามและประมวลข้อมูล

เพือวิเคราะห์ผลการศึกษา 

-ระดับ 4 จัดท ารายงานคู่มือปฏิบัติงานหรือ

ผลการวิจัยเพื่อเสนอผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้อง 

-ระดับ 5 เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 

 

1 2 3 4 5 

 
ตารางท่ี 7 ตัวอย่างแนวทางการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากบนลงล่าง 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 

ระดับมหาวิทยาลัย 

- ร้อยละของจ ำนวนเล่มสรุปผลด าเนินงาน

กิจกรรมเพื่อเสนอของบประมาณประจ าปี 

75-79 80-84 85-89 90-94 95-100 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 

ระดับหน่วยงาน  

- ร้อยละของจ ำนวนเล่มสรุปผลด าเนินงาน

กิจกรรมของส านักฯท่ีเสนอมหาวิทยาลัยใน

รอบประเมิน 

75-79 80-84 85-89 90-94 95-100 

ระดับบุคคล 
-ร้อยละของจ ำนวนเล่มสรุปผลด าเนินงาน
กิจกรรมของส านักฯท่ีเสนอผู้บริหารระดับ
หน่วยงานได้ไม่เกิน 7 วันท าการ 

75-79 80-84 85-89 90-94 95-100 

 
3.9  กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนหรือสมรรถนะ ส ำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุน 
 สถาบันได้เริ่มน าระบบการประเมินพฤติกรรม (Competency) การปฏิบัติงานมาใช้ต้ังแต่ปี 

2548 ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก(core Competency) สมรรถนะตามต าแหน่งงาน (Functional  

Competency) และสมรรถนะส่วนบุคคล (Personal  Competency) เป็นต้นมา 

 ต่อมาในปี 2550 ได้ปรับให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจและปรัชญา

ของสถาบัน คือ SMART (น ามาใช้จนถึงปัจจุบัน) ซึ่งได้ก าหนดสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของบุคลากร  

ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก (Core  Competency) และสมรรถนะส่วนบุคคล (Personal  Competency) 

สมรรถนะของบุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากร ดังนี้  ประเภทวิชาชีพเฉพาะและเช่ียวชาญเฉพาะและ

ประเภทท่ัวไป 

 สมรรถนะและนิยามสมรรถนะตามสมรรถนะหลัก (Core  Competency) สมรรถนะประจ า

กลุ่มสายงาน (Role  Competency) และสมรรถนะทางการบริหาร ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งบริหารของ

หน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี ้

3.9.1 สมรรถนะหลัก (Core  Competency) หมายถึง คุณลักษณะของการแสดงออกทางพฤติกรรม

ท่ีบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนต้องมี เพื่อให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  บรรลุตามวิสัยทัศน์และ

เป้าหมายของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย รายการสมรรถนะ 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
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3.9.1.1คุณธรรม  (Intigrily) หมายถึงการครองตน การประพฤติปฎิบัติท่ีถูกต้องเหมาะสม

ตามหลักจริยธรรม  ค่านิยมและกฎเกณฑ์ของสังคม  ตลอดจนจริยธรรมในวิชาชีพ  และด ารงตนอยู่ในท านอง

คลองธรรม 

3.9.1.2 ความพอเพียง(Sufficiency) หมายถึง การปฏิบัติและด าเนินชีวิตบนทางสายกลางมี

ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวดี บนฐานความรู้ท่ีประกอบด้วยความรอบรู้ รอบคอบระมัดระวัง

และบนฐานคุณธรรมท่ีประกอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน มีสติปัญญา  แบ่งปัน  

3.9.1.3 การมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ (Achievement  Motivation) หมายถึงความมุ่งมั่นท่ีจะ

ปฏิบัติงานให้มีท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพยายามท างานให้ดีกว่ามาตรฐานท้ังโดยมาตรฐานการ

ท างานของตนท่ีผ่านมา หรือเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ พัฒนางานในหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง 

3.9.1.4 ความขยันและความรับผิดชอบ ( Industry and Responsibility) หมายถึง ความ

ขยันหมั่นเพียร ไม่ท้อถอยแม้งานท่ีรับผิดชอบจะยาก มีความทุ่มเท รับผิดชอบต่องานในหน้าท่ี มุ่งมั่นท่ีจะ

ท างาน ให้ประสบความส าเร็จและคุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย 

3.9.1.5 การท างานเป็นทีม (Teamwork) หมายถึง ความต้ังใจท่ีจะท างานร่วมกับบุคลากร 

อื่น ๆ โดยร่วมแรงร่วมใจในการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย การสร้างและ

การด ารงความสัมพันธ์อันดีกับทีมงาน การมีส่วนร่วมและสนับสนุนการท างานของทีมงาน การให้ความส าคัญ

กับเป้าหมายของทีมงาน 
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มำตรประเมินสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลักท่ี 1 คุณธรรม  (Intigrily) หมายถึงการครองตน การประพฤติปฎิบัติท่ีถูกต้องเหมาะสม

ตามหลักจริยธรรม  ค่านิยมและกฎเกณฑ์ของสังคม  ตลอดจนจริยธรรมในวิชาชีพ  และด ารงตนอยู่ในท านอง

คลองธรรม 

ระดับสมรรถนะหลัก มาตรประเมิน 

ระดับท่ี 1 1. ไม่แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 

ระดับท่ี 2 1. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต  ถูกต้องตามหลัก
กฎหมายและจริยธรรม 
2. แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาการและวิชาชีพอย่างเปิดเผย 
ตรงไปตรงมา 

ระดับท่ี 3 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะท่ี 2 และ 
2. รักษาสัจจะวาจา ไม่บิดเบือนอ้างข้อยกเว้นให้แก่ตนเอง มีความ
ภูมใิจในความเป็นข้าราชการ/พนักงาน ยึดมั่นในหลักการไม่
เบ่ียงเบนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน 

ระดับท่ี 4 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับท่ี3 และ 
2. ธ ารงความถูกต้องแม้ในสถานการณ์ท่ีอาจสร้างความล าบากใจ
ให้ตัดสินใจท าส่ิงต่าง ๆ โดยยึดหลักความถูกต้อง  โปร่งใสและเป็น
ธรรม 

ระดับท่ี 5 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับท่ี 4 และ 
2. อุทิศตนเพื่อธ ารงไว้ซึ่งความถูกต้อง ยึดหลักการเพื่อพิทักษ์
ผลประโยชน์ขององค์กรและประเทศชาติแม้สถานการณ์นั้นจะท า
ให้เส่ียงภัยต่อหน้าท่ีการงาน 

 

ตารางที่ 8 สมรรถนะหลักที่ 1 คุณธรรม  (Intigrily) 
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สมรรถนะหลักท่ี 2 ความพอเพียง(Sufficiency) หมายถึง การปฏิบัติและด าเนินชีวิตบนทางสาย

กลางมีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวดี บนฐานความรู้ท่ีประกอบด้วยความรอบรู้ รอบคอบ

ระมัดระวังและบนฐานคุณธรรมท่ีประกอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน มีสติปัญญา  แบ่งปัน  

ระดับสมรรถนะหลัก มาตรประเมิน 

ระดับท่ี 1 1. ไม่แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 

ระดับท่ี 2 1. เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้เกิด
การเรียนรู้และเข้าใจ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความ
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
2. แสดงออกและมีพฤติกรรมในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน 

ระดับท่ี 3 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะท่ี 2 และ 
2. อุทิศตนและปฏิบัติหน้าท่ีด้วยสายกลางและความพอดีไม่
เน้นหนักไปเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีความสมดุลและพร้อม
รับการเปล่ียนแปลงตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ระดับท่ี 4 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับท่ี 3 และ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการเศรษฐกิจพอเพียง แสดง
พฤติกรรมพอประมาณ ไม่โลภ  มีความพอดี ด้วยเหตุผลด้วย
ความไม่ประมาท มีสติปัญญาท่ีเป็นฐานรากของคุณธรรม 

ระดับท่ี 5 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับท่ี 4 และ 
2. มีจิตสาธารณะ เป็นต้นแบบของการจัดกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม 
และวัฒนธรรมด้วยฐานปัญญาและการพึ่งพาตนเอง เพื่อก้าว
สู่เป้าหมายความเป็นไทอย่างยั่งยืน 

 

 

ตารางที่ 9 สมรรถนะหลักที่ 2 ความพอเพียง(Sufficiency 
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สมรรถนะหลักท่ี 3 การมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ (Achievement  Motivation) หมายถึงความมุ่งมั่นท่ี

จะปฏิบัตงานให้มีท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพยายามท างานให้ดีกว่ามาตรฐานท้ังโดยมาตรฐานการ

ท างานของตนท่ีผ่านมา หรือเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ พัฒนางานในหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง 

ระดับสมรรถนะหลัก มาตรประเมิน 

ระดับท่ี 1 1. ไม่แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 

ระดับท่ี 2 1. มีความมานะอดทน รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย 
สามารถส่งงานได้ตามก าหนดเวลา  ตรงต่อเวลา 
2. แสดงว่าต้องการพัฒนางานในหน้าท่ีโดยขอค าแนะน า และ
ให้ความเห็นในเชิงปรับปรุงงาน 

ระดับท่ี 3 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะท่ี 2 และ 
2. ก าหนดเป้าหมายการท างาน ติดตามงานโดยไม่ถูกบังคับ 
ท างานได้ผลตามเป้าหมาย มีความละเอียดรอบคอบ ตรวจ
ตรางานให้ถูกต้องและมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

ระดับท่ี 4 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับท่ี 3 และ 
2. ก าหนดเป้าหมายในงานให้ละเอียดซับซ้อนขึ้นเพื่อให้งานดี
ขึ้นอย่างเห็นชัด มีการพัฒนาระบบและขั้นตอนการท างาน 
เพื่อให้ได้ผลงานท่ีโดดเด่น ยังไม่มีผู้ใดท ามาก่อน 

ระดับท่ี 5 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับท่ี 4 และ 
2. ตัดสินใจในการปฏิบัติงานโดยสามารถวิเคราะห์ผลดี 
ผลเสียของการตัดสินใจแต่ละข้อ และด าเนินการในข้อท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย แม้จะมีความเส่ียง
เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย 

 

 

ตารางที่ 10 สมรรถนะหลักที่ 3 การมุ่งม่ันสู่ความส าเร็จ (Achievement  Motivation) 
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สมรรถนะท่ี 4 ความขยันและความรับผิดชอบ ( Industry and Responsibility) หมายถึง ความ

ขยันหมั่นเพียร ไม่ท้อถอยแม้งานท่ีรับผิดชอบจะยาก มีความทุ่มเท รับผิดชอบต่องานในหน้าท่ี มุ่งมั่นท่ีจะ

ท างาน ให้ประสบความส าเร็จและคุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย 

ระดับสมรรถนะหลัก มาตรประเมิน 

ระดับท่ี 1 1. ไม่แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 

ระดับท่ี 2 1. ขยันในการท างาน มีความรับผิดชอบงาน ไม่หลบเล่ียงผลัก
ภาระรับผิดชอบให้เพื่อนร่วมงาน 
2. ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักการ โดยอุทิศเวลา ก าลังกาย
และสติปัญญาเพื่อให้งานส าเร็จ 

ระดับท่ี 3 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะท่ี 2 และ 
2. ร่วมแสดงความรับผิดชอบในภารกิจ มุ่งมั่นท่ีจะท าภารกิจ
จนประสบความส าเร็จ โดยไม่ต้องมีผู้ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด 

ระดับท่ี 4 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับท่ี 3 และ 
2.  หมั่นแสวงหาความรู้ ด้วยประการ ต่าง  ๆ ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อน ามาปรับใช้ให้
เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 

ระดับท่ี 5 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับท่ี 4 และ 
2. ศึกษา พัฒนาตนเองให้มีความรู้เกี่ยวกับงานหลายด้าน 
เพื่อน าไปพัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญและน าไป
ประยุกต์การท างานได้กว้างขวาง โดยท าอย่างต่อเนื่อง 

 

 

ตารางที่ 11 สมรรถนะหลักที่ 4 ความขยันและความรับผิดชอบ (Industry and Responsibility) 

 

 

 

 

 



41 

สมรรถนะหลักท่ี 5 การท างานเป็นทีม (Teamwork) หมายถึง ความต้ังใจท่ีจะท างานร่วมกับบุคลากร

อื่น ๆ โดยร่วมแรงร่วมใจในการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย การสร้างและ

การด ารงความสัมพันธ์อันดีกับทีมงาน การมีส่วนรว่มและสนับสนุนการท างานของทีมงาน การให้ความส าคัญ

กับเป้าหมายของทีมงาน 

ระดับสมรรถนะหลัก มาตรประเมิน 

ระดับท่ี 1 1. ไม่แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 

ระดับท่ี 2 1. ท างานในส่วนท่ีได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ โดยมีการรายงาน
ให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการด าเนินงานและให้ข้อมูล
ตามความต้องการของทีมงาน  
2. เตรียมข้อมูลท่ีจะต้องใช้ในทีมงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน ร่วม

อภิปรายแสดงความเห็นท่ีแตกต่าง 

ระดับท่ี 3 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะท่ี 2 และ 
2. สร้างความสัมพันธ์ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ให้ความร่วมมือกับผู้อื่น 
ในทีมงานได้ดี กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์ 
สนับสนุนการร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน 

ระดับท่ี 4 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับท่ี 3 และ 
2. พยายามหาวิธีลดปัญหาอุปสรรคของการท างานเป็นทีม 
ส่งเสริมบรรยากาศในการมีส่วนร่วมในการท างาน เสนอ
วิธีการปรับปรุงการท างานของทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ระดับท่ี 5 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับท่ี 4 และ 
2. ก าหนดกลยุทธ์และทิศทางของการท างานของทีมให้
สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  สร้างขวัญก าลังใจ
ของทีมงาน เพื่อรวมพลังในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 

ตารางที่ 12 สมรรถนะหลักที่ 5 การท างานเป็นทีม (Teamwork) 
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3.9.2 สมรรถนะประจ าสายงานส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายงานสนับสนุนจะต้องมี

สมรรถนะหรือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมเพิ่มเติมจากสมรรถนะหลัก 5 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 

 3.9.2.1 ความรู้และทักษะในงานและอาชีพ (Knowledge & Skills) หมายถึง ความรู้และ

ความเข้าใจจระบบ หรือขั้นตอนการท างานในหน้าท่ี มีความรับผิดชอบ ขวนขวาย สนใจใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของตน และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถปรับปรุงและประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยี

เข้ากับงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.9.2.2 ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ (Implementing  Strategy) หมายถึงความสามารถใน

การเรียนรู้ เข้าใจแผนยุทธศาสตร์และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ

สนับสนุนงานท้ังสายวิชาการและสายบริหาร ด้วยจิตบริการท่ีมุ่งเป้าหมายสู่ความส าเร็จขององค์กรและส่วนรวม 

 3.9.2.3 นวัตกรรมและความยืดหยุ่น( Innovation & Flexibility) หมายถึงความสามารถใน

การเรียนรู้ เข้าใจแผนยุทธศาสตร์และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ

สนับสนุนงานท้ังสายวิชาการและสายบริหาร ด้วยจิตบริการท่ีมุ่งเป้าหมายสู่ความส าเร็จขององค์กรและส่วนรวม 

 3.9.2.4 ความถูกต้องของงาน (Concern for Order) หมายถึง ความพยายามท่ีจะสร้างความ

เข้าใจในบทบาทหน้าท่ี ปฏิบัติงานได้ครบถ้วนและถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายตลอดจนแนว

ปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อลดข้อบกพร่องและป้องกันความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

 3.9.2.5 บุคลิคภาพและการบริการ (Personality & Service) หมายถึง การมีบุคลิคภาพท่ีดี

และปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม มีความสามารถในการควบคุมตนเอง ต้ังใจและพยายามให้บริการแก่

นักศึกษา ประชาชน ผู้รับบริการ ตลอดจนหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
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มำตรประเมินสมรรถนะประจ ำสำยงำนของต ำแหน่งประเภททั่วไป ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะ

หรือเชี่ยวชำญเฉพำะ และต ำแหน่งประเภทบริหำร(สำยสนับสนุน) 

สมรรถนะท่ี 1 ความรู้และทักษะในงานและอาชีพ (Knowledge & Skills) หมายถึง ความรู้และความ

เข้าใจจระบบ หรือขั้นตอนการท างานในหน้าท่ี มีความรับผิดชอบ ขวนขวาย สนใจใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของตน และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถปรับปรุงและประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยี

เข้ากับงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับสมรรถนะหลัก มาตรประเมิน 
ระดับท่ี 1 1. ไม่แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
ระดับท่ี 2 1. มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนและระบบการท างานใน

หน่วยงานของตนและหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นอยา่งดี เมื่อมี
ปัญหาในการปฏิบัติงานสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
เพื่อท าการแก้ไขได้  
2. มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ในอาชีพของตน ท่ีเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน 

ระดับท่ี 3 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะท่ี 2 และ 
2. สามารถอธิบายหรือส่ือสารด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ
แบบแผนของทางราชการ และระบบระเบียบในการท างาน
ของตนและก าหนดแนวปฏิบัติงาน โดยน าความรู้และ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานของตน 

ระดับท่ี 4 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับท่ี 3 และ 
2. สามารถส่ือสารกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรใน
หน่วยงานหรือบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องยอมรับและปฏิบัติตามกล
ยุทธ์และกระบวนการท างาน ขวนขวายหาความรู้และ
แนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ระดับท่ี 5 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับท่ี 4 และ 
2. สามารถถ่ายทอดความรู้ในสายงานให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ 
ออกแบบและปรับกระบวนการท างานใหม่ ๆ  เพื่อน าไปใช้ในองค์กร 

ตารางที่ 13 สมรรถนะประจ าสายงานที่ 1 ความรู้และทักษะในงานและอาชีพ (Knowledge & Skills) 
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 สมรรถนะท่ี 2 ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ (Implementing  Strategy) หมายถึง

ความสามารถในการเรียนรู้ เข้าใจแผนยุทธศาสตร์และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการสนับสนุนงานท้ังสายวิชาการและสายบริหาร ด้วยจิตบริการท่ีมุ่งเป้าหมายสู่ความส าเร็จ

ขององค์กรและส่วนรวม 

ระดับสมรรถนะหลัก มาตรประเมิน 
ระดับท่ี 1 1. ไม่แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
ระดับท่ี 2 1. มีความรู้ ความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์และสามารถน ามา

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้วยจิตบริการ 
2. เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมปฏิบัติงานต่าง ๆ ท่ี
หน่วยงานและมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้และ
ศักยภาพในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะท่ีจ าเป็นอยู่เสมอ 

ระดับท่ี 3 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะท่ี 2 และ 
2. เรยีนรู้ ร่วมงาน และมีแนวทางการพฒันางานให้เกิดความ
รวดเร็ว ยืดหยุ่น และปฏิบัติหน้าท่ีเชิงบูรณาการได้หลาย
ลักษณะงาน ภายใต้ความรับผิดชอบในหน่วยงานและ
ระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

ระดับท่ี 4 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับท่ี 3 และ 
2. มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการพัฒนางาน
สนับสนุนด้านวิชาการและบริหาร ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ส่งผลให้เกิดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ ใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยทางด้านวิชาการเป็นเลิศ วิจัย
สร้างสรรค์ และการบริการเป็นเย่ียม 

ระดับท่ี 5 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับท่ี 4 และ 
2. มีความรู้ ความสามารถและทักษะในด้านยุทธศาสตร์การ
บริการเป็นเย่ียม ส่งผลให้บุคลากรสายวิชาการและสาย
บริหารบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในความเป็นไทบน
ฐานของการสร้างปัญญาและรู้จักพึ่งพาตนเองได้ 

 
 ตารางที่ 14 สมรรถนะประจ าสายงาน ที่ 2 ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ (Implementing  Strategy) 
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สมรรถนะท่ี 3 นวัตกรรมและความยืดหยุ่น( Innovation & Flexibility) หมายถึงความสามารถในการ

เรียนรู้ เข้าใจแผนยุทธศาสตร์และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ

สนับสนุนงานท้ังสายวิชาการและสายบริหาร ด้วยจิตบริการท่ีมุ่งเป้าหมายสู่ความส าเร็จขององค์กรและส่วนรวม 

ระดับสมรรถนะหลัก มาตรประเมิน 
ระดับท่ี 1 1. ไม่แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
ระดับท่ี 2 1. น าเสนอและยอมรับแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงงานท่ีตน

รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 
2. ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งยอมรับการ
เปล่ียนแปลง สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท างานตาม
ข้อมูลใหม่ ซึ่งเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่ยึดติด
กับความคิดแบบเดิม 

ระดับท่ี 3 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะท่ี 2 และ 
2. พัฒนาวิธีการท างานโดยทดลองน าวิธีการและเทคโนโลยี
ใหม่มาปรับใช้ สามารถวิเคราะห์ผลตอบแทน ต้นทุนและ
ความเส่ียง ของแนวคิดใหม่ท่ีจะน ามาใช้ มีความยืดหยุ่น
คล่องตัวในการปฏิบัติหน้าท่ี มีการปรับวิธีการท างานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และบุคคล  โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ของงาน 

ระดับท่ี 4 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับท่ี3 และ 
2. ประเมินหรือเปรียบเทียบการท างานของตนกับบุคคลอื่น 
ๆเพื่อปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น และเสนอแนวทางแก้ไขกฎ 
ระเบียบ หรือขั้นตอนการท างานท่ีล้าสมัยเพื่อประสิทธิภาพ
ของงาน 

ระดับท่ี 5 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับท่ี 4 และ 
2. เสนอแนวคิดใหม่ ๆ ให้กับองค์กรโดยเป็นส่ิงท่ียังไม่เคยมี
การปฏิบัติงานมาก่อน ซึ่งส่งผลดีต่องานและต่อมหาวิทยาลัย 

 
 ตารางที่ 15 สมรรถนะประจ าสายงานที่ 3 นวัตกรรมและความยืดหยุ่น( Innovation & Flexibility) 
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สมรรถนะท่ี 4 ความถูกต้องของงาน (Concern for Order) หมายถึง ความพยายามท่ีจะสร้างความ

เข้าใจในบทบาทหน้าท่ี ปฏิบัติงานได้ครบถ้วนและถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายตลอดจนแนว

ปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อลดข้อบกพร่องและป้องกันความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

ระดับสมรรถนะหลัก มาตรประเมิน 
ระดับท่ี 1 1. ไม่แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
ระดับท่ี 2 1. แสดงความต้ังใจท่ีจะท างานให้ถูกต้องเรียบร้อย และเสร็จ

ทันก าหนด โดยปฏิบัติงานตามระเบียบท่ีวางไว้ 
2. ดูแลสภาพแวดล้อมในการท างานให้เป็นระเบียบ สะอาด 
สะดวกส าหรับผู้มาติดต่อ และส าหรับการท างานของตน 

ระดับท่ี 3 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะท่ี 2 และ 
2. ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานของงานในรายละเอียด และต้ังใจ
ปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐาน ตรวจสอบ และตรวจทานงานใน
หน้าท่ีให้มีความถูกต้อง 

ระดับท่ี 4 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับท่ี 3 และ 
2. สามารถตรวจสอบความถูกต้องโดยรวมในงานของตนเอง
และในงานของผู้อื่นตามอ านาจและหน้าท่ีของตน โดยอิงตาม
กฎหมายหรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง สามารถให้ค าแนะน าแก่
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อความถูกต้องของงาน 

ระดับท่ี 5 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับท่ี 4 และ 
2. ก ากับดูแลความก้าวหน้าของงานและโครงการท่ี
รับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ ให้เป็นไปตามก าหนดเวลา 
สามารถระบุข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไขงานของตนได้ 

 

 ตารางที่ 16 สมรรถนะประจ าสายงานที่ 4 ความถูกต้องของงาน (Concern for Order) 
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สมรรถนะท่ี 5 บุคลิคภาพและการบริการ (Personality & Service) หมายถึง การมีบุคลิคภาพท่ีดี

และปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม มีความสามารถในการควบคุมตนเอง ต้ังใจและพยายามให้บริการแก่

นักศึกษา ประชาชน ผู้รับบริการ ตลอดจนหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

ระดับสมรรถนะหลัก มาตรประเมิน 
ระดับท่ี 1 1. ไม่แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
ระดับท่ี 2 1. แต่งกายสะอาด สุขภาพ น่าเช่ือถือ เครื่องแต่งกายและ

เครื่องประดับเหมาะสมไม่รบกวนการท างาน แสดงออกทาง
อารมณ์เหมาะสม เมื่อมีข้อขัดแย้งในการท างาน ใช้น้ าเสียงท่ี
เป็นมิตรในการส่ือสาร 
2. ให้การบริการท่ีเป็นมิตร ด้วยความเต็มใจ ให้ค าแนะน า
และตอบค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับงาน 

ระดับท่ี 3 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะท่ี 2 และ 
2. แสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง และอารมณ์อย่างเหมาะสม
เมื่อมีข้อโต้แย้งกับบุคคลอื่น หรือเมื่อถูกทักท้วงและต าหนิ 
สามารถแก้ไขสถานการณ์ขัดแย้งได้อย่างละมุนละม่อม โดย
ให้แหล่งข้อมูลข่าวสารและความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดับท่ี 4 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับท่ี 3 และ 
2. สามารถสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับเพื่อนร่วมงาน และ
ผู้เกี่ยวข้องมีมารยาทท่ีเหมาะสมตามสถานการณ์ตลอดจน
สามารถให้ค าแนะน าท้ังเรื่องงานหรือเรื่องอืน่ ๆ แก่เพื่อน
ร่วมงานและผู้รับบริการ 

ระดับท่ี 5 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับท่ี 4 และ 
2. ปฏิบัติตนเป็นท่ีปรึกษาท่ีผู้รับบริการไว้วางใจ ตลอดจนมี
ส่วนช่วยให้ผู้รับบริการตัดสินใจ สามารถให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะท่ีผู้รับบริการต้องการ เพื่อช่วยแก้ปัญหา ท าให้
เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการและมหาวิทยาลัย 

 

ตารางที่ 17 สมรรถนะประจ าสายงานที่ 5 บุคลิคภาพและการบริการ (Personality & Service) 
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3.9.3 สมรรถนะทางการบริหารและมาตรประเมิน 

สมรรถนะทางการบริหาร หมายถึง คุณลักษณะของการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ี

ก าหนดไว้เฉพาะบุคลากรกลุ่มสายงานบริหาร บุคลากรสายงานบริหารจะต้องมีสมรรถนะหรือคุณลักษณะเชิง

พฤติกรรมเพิ่มเติมจากสมรรถนะหลัก 5 รายการ ดังนี้ 

3.9.3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง ความสามารถในการก าหนดภาพอนาคตท่ีมีความท้า

ทายขององค์กร มีความเป็นเอกลักษณ์และเป็นท่ียอมรับของบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจน

สามารถผลักดันแลกระตุ้นให้บุคลากรท างานสนองตอบวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

3.9.3.2 ความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic  Thinking) หมายถึง ความสามารถในการ

ก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุเป้าหมายโดยการลดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง  การคิดเพื่อ

แปรเปล่ียนปัญหาเป็นโอกาส การคิดเพื่อให้บรรลุความส าเร็จขององค์กร 

3.9.3.3 การบริหารการเปล่ียนแปลง (Changing Management) หมายถึง ความสามารถ

ในการกระตุ้นและผลักดันให้สมาชิกในองค์กร ต้องการปรับเปล่ียนไปในทิศทางท่ีก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อ

องค์กร การส่ือสารให้บุคลากรเข้าใจ และด าเนินการให้สามารถเกิดการเปล่ียนแปลงได้ 

3.9.3.4 การควบคุมตนเอง (Self  Actualization) หมายถึง การมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม

วางตัวในท่ีสาธารณะได้เหมาะสมกับสถานภาพ สมรรถนะระงับอารมณ์ ข่มใจอดกล้ันไม่แสดงพฤติกรรมท่ีไม่

เหมาะสมเมื่อเผชิญความไม่เป็นมิตร หรือต้องบริหารงานภายใต้ความกดดัน หรือเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ท่ี

ก่อให้เกิดความเครียดอย่างต่อเนื่อง 

3.9.3.5 การมอบอ านาจและการติดตาม(Empowerment and Follow  Up) หมายถึง 

ความเช่ือมั่นในความสามารถของบุคคลอื่น โดยมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบและให้อิสระในการท างาน 

ติดตามความก้าวหน้าของงาน กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานเคร่งครัดต่อแผนงานท่ีก าหนดไว้ เลือกแหล่งข้อมูลในการ

ติดตามและบันทึกผลการติดตามงาน 
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มำตรประเมินสมรรถนะทำงกำรบริหำร 

ตัวชี้วัดการประเมินความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competency) ส าหรับบุคลลากรสายสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

สมรรถนะท่ี 1 วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง ความสามารถในการก าหนดภาพอนาคตท่ีมีความท้าทาย

ขององค์กร มีความเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับของบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนสามารถ

ผลักดันและกระตุ้นให้บุคลากรท างานสนองตอบวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

ระดับสมรรถนะหลัก มาตรประเมิน 
ระดับท่ี 1 1. ไม่แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
ระดับท่ี 2 1. รับรู้ เข้าใจและอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจวิสัยทัศน์โดยเช่ือมโยง

วิสัยทัศน์เข้ากับพันธกิจ  เป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กรได้ 
2. ให้บุคลากรทุกคนในองค์กร มีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์และเสนอแนวทางหรือวิธีการท่ีจะสนองตอบต่อ
วิสัยทัศน์และภารกิจของหน่วยงาน 

ระดับท่ี 3 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะท่ี 2 และ 
2. เผยแพร่วิสัยทัศน์ให้บุคลากรในองค์กรยอมรับร่วมกันแล้ว
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในองค์กรให้สามารถ
ตอบสนองวิสัยทัศน์  

ระดับท่ี 4 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับท่ี 3 และ 
2. มีความคิดนอกกรอบ หรือน าเสนอแนวคิดใหม่เพื่อก าหนด
เป็นนโยบายหรือเพื่อพัฒนาองค์กรโดยรวม ซึง่ยังไม่มีผู้ใดคิด
มาก่อนพร้อมท้ังก าหนดเป้าหมายและทิศทางของ
มหาวิทยาลัยท่ีสอดคล้องกับบริบทของประเทศและโลก 

ระดับท่ี 5 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับท่ี 4 และ 
2. คาดการณ์ถึงผลกระทบท่ีมหาวิทยาลัยอาจได้รับจาก
สภาวะการเปล่ียนแปลงท้ังในประเทศและต่างประเทศ และ
สามารถก าหนดกลยุทธ์ให้มหาวิทยาลัยได้ประโยชน์สูงสุด
ท่ามกลางความเปล่ียนแปลง 

ตารางที่ 18 สมรรถนะทางการบริหารที่ 1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
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สมรรถนะท่ี 2 ความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic  Thinking) หมายถึง ความสามารถในการก าหนดกล

ยุทธ์ในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุเป้าหมายโดยการลดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง  การคิดเพื่อแปรเปล่ียน

ปัญหาเป็นโอกาส การคิดเพื่อให้บรรลุความส าเร็จขององค์กร 

ระดับสมรรถนะหลัก มาตรประเมิน 
ระดับท่ี 1 1. ไม่แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
ระดับท่ี 2 1. รับรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ เป้าหมาย คุณค่าและแผน

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคหรือโอกาสมาใช้ก าหนด
กลยุทธ์ในการท างานโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัย 

ระดับท่ี 3 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะท่ี 2 และ 
2. ประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่ซับซ้อนขึ้นในการ
ปฏิบัติงานท่ีเอื้อและส่งผลอันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและ
องค์กรท้ังระยะส้ันและระยะยาว 

ระดับท่ี 4 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับท่ี 3 และ 
2. คิดแผนงานโครงการและกิจกรรมหรือกลยุทธ์เชิงรุกในการ
ปฏิบัติงานและหน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อสร้างโอกาสและ
ตอบสนองการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

ระดับท่ี 5 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับท่ี 4 และ 
2. สร้างสรรค์และบูรณาการองค์ความรู้ในการศึกษา  ศาสนา  
และวัฒนธรรมเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันชั้นน า
ตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

 

ตารางที่ 19 สมรรถนะทางบริหารที่ 2 ความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic  Thinking) 
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สมรรถนะท่ี 3 การบริหารการเปล่ียนแปลง (Changing Management) หมายถึง ความสามารถใน

การกระตุ้นและผลักดันให้สมาชิกในองค์กร ต้องการปรับเปล่ียนไปในทิศทางท่ีก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อ

องค์กร การส่ือสารให้บุคลากรเข้าใจ และด าเนินการให้สามารถเกิดการเปล่ียนแปลงได้ 

ระดับสมรรถนะหลัก มาตรประเมิน 
ระดับท่ี 1 1. ไม่แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
ระดับท่ี 2 1. ตระหนักถึงความส าคัญของการเปล่ียนแปลง สามารถ

ก าหนดทิศทางของการปรับเปล่ียนในองค์กรได้ 
2. อธิบาย เน้นย้ าให้บุคลากรในองค์กรเห็นสาเหตุ ความ
จ าเป็นและประโชน์ท่ีได้รับจากการเปล่ียนแปลง รวมทั้งแสดง
ให้เห็นผลกระทบและผลร้ายของการละเลยหรือการต่อต้าน
การปรับเปล่ียนองค์กร 

ระดับท่ี 3 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะท่ี 2 และ 
2.กระตุ้นและจูงใจให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส าคัญของ
การปรับปล่ียนภายในองค์กร สนับสนุนและเสนอแนะวิธีการ
ท่ีช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับท่ี 4 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับท่ี 3 และ 
2. สร้างวิสัยทัศน์ และเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับสภาวะการ
เปล่ียนแปลงช้ีให้เห็นผลสัมฤทธิ์ขององค์กรท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงรวมทั้งการเตรียมแผนให้องค์กรรับมือกับการ
เปล่ียนแปลง รวมทั้งการเตรียมแผนให้องค์กรรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงได้อย่างราบรื่น 

ระดับท่ี 5 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับท่ี 4 และ 
2. แสดงความเป็นผู้น าในการปรับและเปล่ียนแปลงองค์กร
ไปสู่ความส าเร็จ โดยผลักดันแผนยุทธศาสตร์ สร้างความ
เช่ือมั่น ก าหนดกลยุทธ์และแผนด าเนินการตลอดจนเป็น
ก าลังส าคัญในการขับเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงองค์กร  
บรรลุวิสัยทัศน์อย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จด้วยวิธีที่
เหมาะสม 

ตารางที่ 20 สมรรถนะทางบริหารที่ 3 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Changing Management) 
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สมรรถนะท่ี 4 การควบคุมตนเอง (Self  Actualization) หมายถึง การมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมวางตัว

ในท่ีสาธารณะได้เหมาะสมกับสถานภาพ สมรรถนะระงับอารมณ์ ข่มใจอดกล้ันไม่แสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม

เมื่อเผชิญความไม่เป็นมิตร หรือต้องบริหารงานภายใต้ความกดดัน หรือเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิด

ความเครียดอย่างต่อเนื่อง 

ระดับสมรรถนะหลัก มาตรประเมิน 
ระดับท่ี 1 1. ไม่แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
ระดับท่ี 2 1. แต่งกายสะอาด สุภาพ ดูน่าเช่ือถือ ยิ้มแย้มแจ่มใส มี

ทักษะการส่ือสารท่ีดี 
2. ไม่แสดงออกทางสีหน้า ท่าทางท่ีไม่สุภาพ หรือไม่
เหมาะสมเม่ือมีเรื่องโต้เถียง ขัดแย้ง หรือรู้สึกว่าถูกกระตุ้น
อารมณ์ และแก้ไขสถานการณ์ท่ีจะท าให้เกิดอารมณ์รุนแรงได้
อย่างเหมาะสม 

ระดับท่ี 3 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะท่ี 2 และ 
2. มีวาจา และพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับกาลเทศะ มี
สัมพันธภาพท่ีดีกับเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่น ๆ สามารถ
เลือกวิธีการและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมเม่ือถูกยั่วยุ หรือ
เลือกการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้น 

ระดับท่ี 4 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับท่ี 3 และ 
2. น ามารยาทท้ังของไทยและสากลมาปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์ สามารถปฏิบัติงาน หรือแสดง
กิริยาตอบสนองในเชิงสร้างสรรค์เมื่อต้องท างานภายใต้
ความเครียดหรือภายในสาวะกดดันอย่างต่อเนื่อง 

ระดับท่ี 5 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับท่ี 4 และ 
2. เป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านบุคลิคภาพท้ังทางกายและใจ เป็น
ท่ียอมรับนับถือขององค์กรและบุคคลภายนอก มีความเป็น
กลาง เข้าใจสาเหตุของสถานการณ์ ท่ีเป็นปัญหาและสามารถ
สร้างความเข้าใจท่ีดีในองค์กร 

 

ตารางที่ 21 สมรรถนะทางบริหารที่ 4 การควบคุมตนเอง (Self  Actualization) 
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สมรรถนะท่ี 5 การมอบอ านาจและการติดตาม (Empowerment and Follow  Up) หมายถึง ความ

เช่ือมั่นในความสามารถของบุคคลอื่น โดยมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบและให้อิสระในการท างาน ติดตาม

ความก้าวหน้าของงาน กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานเคร่งครัดต่อแผนงานท่ีก าหนดไว้ เลือกแหล่งข้อมูลในการติดตาม

และบันทึกผลการติดตามงาน 

ระดับสมรรถนะหลัก มาตรประเมิน 
ระดับท่ี 1 1. ไม่แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน 
ระดับท่ี 2 1. รับผิดชอบต่อผลงานของตน และมีความรู้สึกว่าตนเป็น

เจ้าของงานนั้น ๆ 
2. เข้าใจข้อดีและข้อจ ากัดของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้โอกาส
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงศักยภาพเพื่อสร้างความมั่นใจในการ
ท างาน โดยติดตามความก้าวหน้าของงานตามระยะเวลาท่ี
เหมาะสมตลอดจนเสนอแนวทางแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

ระดับท่ี 3 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะท่ี 2 และ 
2. มอบหมายหน้าท่ีประจ า สนับสนุนทรัพยากรท่ีจ าเป็นและ
ให้ค าแนะน าปรึกษาเพื่อให้งานส าเร็จ ยอมให้ผู้อื่นได้ตัดสินใจ
ในบางเรื่อง ช่วยให้ปรับเปล่ียนแนวคิด และทัศนคติของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพในการ
ท างาน ตลอดจนก าหนดเวลาในการติดตามและรายงาน
ผลงาน 

ระดับท่ี 4 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับท่ี 3 และ 
2. เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ริเริ่มส่ิงใหม่ โดยมอบอ านาจการ
ตัดสินใจ ยอมอยู่เบื้องหลังและให้ผู้อื่นได้แสดงฝีมือการท างาน โดยมี
การติดตามความคืบหน้าของงานอย่างต่อเนื่องจากบุคคลหลายฝ่าย 
และเสนอแนวทางแก้ปัญหาจากการท างาน 

ระดับท่ี 5 1. แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะในระดับท่ี 4 และ 
2. สร้างวัฒนธรรมในการท างานท่ีมีการมอบอ านาจ การสอน
งานและการพัฒนางานร่วมกนั ด าเนินการตามแผนงานโดย
จัดให้มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน
ท้ังของตนและของทีมงาน 

ตารางที่ 22 สมรรถนะทางบริหารที่ 5 การมอบอ านาจและการติดตาม (Empowerment and Follow  Up) 
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ระดับสมรรถนะของบุคลำกร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้ก าหนด

ระดับของสมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และสมรรถนะทางการบริหารท่ีเหมาะสม

กับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของต าแหน่งและระดับต าแหน่งของบุคลากรไว้ดังนี้ 

1. ระดับสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (สมรรถนะประจ าสาย

งาน) ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งและประเภทต่าง ๆ มีดังนี้ 

1.1 ต าแหน่งวิชาการ 

    - อาจารย์ ก าหนดให้ต้องมีสมรรถนะ ระดับท่ี 2 

    - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก าหนดให้ต้องมีสมรรถนะ ระดับท่ี 3 

    - รองศาสตราจารย์ ก าหนดให้ต้องมีสมรรถนะ ระดับท่ี 4 

    - ศาสตราจารย์ ก าหนดให้ต้องมีสมรรถนะ ระดับท่ี 5 

1.2 ต าแหน่งท่ัวไป 

    - ระดับปฏิบัติงานและระดับช านาญงาน ก าหนดให้ต้องมีสมรรถนะ ระดับท่ี 2 

    - ระดับช านาญงานพิศษ ก าหนดให้ต้องมีสมรรถนะ ระดับ 3 

1.3 ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

    - ระดับปฏิบัติการ ก าหนดให้ต้องมีสมรรถนะ ระดับท่ี 2 

    - ระดับช านาญการ ก าหนดให้ต้องมีสมรรถนะ ระดับท่ี 2 

    - ระดับช านาญการพิเศษ  ก าหนดให้ต้องมีสมรรถนะ ระดับท่ี 3 

    - ระดับเช่ียวชาญ  ก าหนดให้ต้องมีสมรรถนะ ระดับท่ี 4 

    - ระดับเช่ียวชาญพิเศษ ก าหนดให้ต้องมีสมรรถนะ ระดับท่ี 5 นอกจากนั้นก าหนดให้ต้องมี

สมรรถนะทางการบริหาร ระดับท่ี 5 ด้วย 

1.4 ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 

    - ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ก าหนดให้ต้องมีสมรรถนะระดับท่ี 3 

    - ระดับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า  ก าหนดให้ต้องมีสมรรถนะระดับท่ี 4 

2. สมรรถนะทางการบริหารในประเภทต าแหน่งต่าง ๆ มีดังนี้ 

2.1 ต าแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

    - ระดับรองอธิการบดี  ก าหนดให้ต้องมีสมรรถนะ ระดับท่ี 3 
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    - ระดับคณบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อ านวยการส านัก  ผู้อ านวยการสถาบัน ก าหนดให้ต้องมี

สมรรถนะ ระดับท่ี 4 

    - ระดับรองคณบดี รองผู้อ านวยการส านัก รองผู้อ านวยการสถาบัน ก าหนดให้ต้องมี

สมรรถนะ ระดับท่ี 3 

2.2 ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 

    - ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ก าหนดให้ต้องมีสมรรถนะ ระดับท่ี 3 

    - ระดับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า ก าหนดให้ต้องมีสมรรถนะ ระดับท่ี 

4 

2.3 ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ(กรณีปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าหน่วยงาน) 

    - ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ  ก าหนดให้ต้องมีสมรรถนะ ระดับท่ี 2 

    - ระดับเช่ียวชาญ ก าหนดให้ต้องมีสมรรถนะ ระดับท่ี 3 

    - ระดับเช่ียวชาญพิเศษ  ก าหนดให้ต้องมีสมรรถนะ ระดับท่ี 4 
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แผนภาพที่ 3 สรุปสมรรถนะของข้าราชการพลเรือน
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แผนภาพที่ 4 สรุปสมรรถนะประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ 
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3.10 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

3.10.1 การเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการให้ผู้บังคับบัญชาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด  โดยค านึงถึงคุณภาพ และปริมาณงานของ

ต าแหน่งและผลงานท่ีได้ปฏิบัติมา  การรักษาวินัยและจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

และวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย ตลอดจนความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงานและน าผลการ

ประเมินมาใช้ประกอบการพิจารณาเล่ือนขึ้นเงินเดือน ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1 การปฏิบัติงาน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม ของปีหนึ่ง – วันท่ี 31  มีนาคมของปีถัดไป เพื่อประเมิน

เล่ือนขั้น ณ วันท่ี 1 เมษายน  ของปีท่ีได้เล่ือน และจะต้องลาป่วย ลากิจไม่เกิน 8 ครั้งและจ านวนวันลาป่วย ลา

กิจรวมกันไม่เกิน 23 วันท าการ หรือมาสายไม่เกิน 8 ครั้ง 

ครั้งท่ี 2 การปฏิบัติงาน ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน – วันท่ี 30 กันยายน ของปีเดียวกัน  เพื่อประเมินเล่ือน

ขั้น ณ วันท่ี 1 ตุลาคม  ของปีถัดไป(ปีงบประมาณ) โดยจะต้องลาป่วย ลากิจไม่เกิน 7 ครั้งและจ านวนวันลา

ป่วย ลากิจรวมกันไม่เกิน 22 วันท าการ หรือมาสายไม่เกิน 8 ครั้ง (ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเล่ือนขั้นเงินเดือน 

พ.ศ.2544) 

3.10.2 ให้น าระบบเปิดมาใช้ในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัย

หนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0205/ว117 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2540 และท่ี นร 0708.1/ว 

16 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2540 ท้ังนี้ให้อธิการบดีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายประกาศรายช่ือผู้ท่ีมีผลการประเมินอยู่

ในระดับดีเด่นในท่ีเปิดเผยและให้ข้าราชการได้ทราบโดยท่ัวกัน 

3.10.3 ก าหนดกรอบจ านวนผู้ท่ีจะได้รับการเล่ือนขั้นเงินเดือนและวงเงินส าหรับการเล่ือนขั้นเงินเดือน 

ดังนี้ 

1.การเล่ือนขั้นเงินเดือน ณ วันท่ี 1 เมษายน  จ ากัดเฉพาะจ านวน ผู้ท่ีจะได้รับการเล่ือนขั้นเงินเดือน

หนึ่งขั้น ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนข้าราชการ ท่ีมีคนครอง ณ วันท่ี 1 มีนาคม ของปีท่ีได้เล่ือน 

          2.การเล่ือนขั้นเงินเดือน ณ วันท่ี 1 ตุลาคม จ ากัดเฉพาะวงเงินท่ีจะใช้เล่ือนขั้นเงินเดือน ให้เล่ือนได้ใน

วงเงินไม่เกิน ร้อยละ 6 ของอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการ ท่ีมีคนครอง ณ วันท่ี 1 กันยายน ของปีท่ีได้เล่ือน 

โดยให้น าวงเงินท่ีใช้เล่ือนขั้นเงินเดือนไปแล้ว ณ วันท่ี 1 เมษายน มาหักออกก่อน 

 3.10.4 การเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ให้แบ่งกลุ่มข้าราชการเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มระดับ 1-8 และ 

2. กลุ่มระดับ 9 
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ให้จ่ายเงินตอบแทนพิเศษส าหรับผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ (เงินเดือนเต็มขั้น) ตามผลการ

ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์สมควรได้รับการเล่ือนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น ให้ได้รับเงิน
ตอบแทนพิเศษในอัตรา ร้อยละ 2 

2. ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์สมควรได้รับการเล่ือนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ให้ได้รับเงิน

ตอบแทนพิเศษในอัตรา ร้อยละ 4 

3. ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์สมควรได้รับการเล่ือนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น ให้ได้รับเงิน

ตอบแทนพิเศษในอัตรา ร้อยละ 6 

4. กรณีมีข้ันเงินเดือนใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับให้เล่ือนขั้นเงินเดือนตามข้ันท่ีเหลืออยู่ก่อนแล้ว

จึงจ่ายท่ีเหลือเป็นเงินตอบแทน (เต็มข้ัน) ในอัตราร้อยละตามผลการปฏิบัติงาน 

3.10.5 ให้หน่วยงานแต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการประจ าปีของ

หน่วยงานขึ้น โดยมีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังนี ้

1. คณบดี/ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการสถาบัน / ประธานกรรมการ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน 

2. รองคณบดี/รองผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน  กรรมการ 

ประธานสาขาวิชาหรือตามท่ีหน่วยงานพิจารณาก าหนดแต่งต้ัง 

3. ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าส านักงานฯ   กรรมการและเลขานุการ 

หรือตามท่ีหน่วยงานพิจารณาเสนอแต่งต้ัง เพื่อท าหน้าท่ีประมวลผลคะแนนจากคณะกรรมการ 

 (จ านวนของคณะกรรมการประเมิน ให้หน่วยงานพิจารณาก าหนดตามความเหมาะสม) 

 3.10.6 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน มีหน้าท่ีพิจารณาประเมินผล

ข้าราชการในสังกัด(กลุ่มระดับ 1-8) ตามหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการ 

สรุปผลและจัดล าดับจากคะแนนสูงสุดลงมา 

 3.10.7 .ให้หน่วยงานเสนอสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ ตามข้อ 3.10.5 ผนึกซอง

ส่งกองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี เพื่อเสนอคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ

มหาวิทยาลัย พิจารณาในภาพรวมตามสัดส่วนท่ีมหาวิทยาลัยได้รับ 

 3.10.8. การพิจารณาความดีความชอบเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือน 

  12.1 แจ้งหลักเกณฑ์ในการประเมินผลในการปฏิบัติงานเพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือน 

  12.2 ให้ทุกหน่วยงานรับผิดชอบในการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน 
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  12.3 ให้ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้ประเมินน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการแก้ไขปรับปรุง

การปฏิบัติงาน และน าไปก าหนดการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานดียิ่งขึ้น 

 กรณีท่ีคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรงดการเล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ใด ถือเป็นเรื่องส าคัญท่ีหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ต้องแจ้งเหตุผล

ให้ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยให้ผู้นั้นทราบด้วย โดยด าเนินการก่อนมีค าส่ังเล่ือนขี้นเงินเดือนเพื่อเปิด

โอกาสให้ผู้ถูกประเมินได้เข้าพบเพื่อฟังค าช้ีแจงจากผู้บังคับบัญชา จากนั้ให้ผู้บังคับบัญชารายงานผลการ

พิจารณาของคณะกรรมการประเมินฯ ของหน่วยงานพร้อมด้วยข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของอธิการบดี

ต่อไป 

3.10.9 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 

 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของหน่วยงาน จะต้องประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

จ านวน 2 รอบในแต่ละปีงบประมาณ โดยมีแบบประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และ

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (องค์ประกอบท่ี 1แบบ ปม.ผ.) 

2. แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบท่ี 2) 

3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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บทท่ี 4 

กระบวนกำรและข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน 

 

 เนื้อหาในบทท่ี 4 ประกอบด้วย แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง กิจกรรมแผนการปฏิบัติงาน แผนกลยุทธ์ในการ

ปฏิบัติงานและ ตัวอย่างการประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุน  

4.1 แผนผังการปฏิบัติงาน (Work  Flow) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

ตารางที่ 23 แผนผังการปฏิบัติงาน (Work  Flow) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

กองบริหารงานบุคคล หน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้รับการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กองบริหารงาน

บุคคลแจ้งแผนการ

ประเมินประจ าปี 
แจ้งให้ผู้เก่ียวข้องทราบ

ถึงก าหนดการและ

ขัน้ตอนตา่ง ๆ 

จดัท าค าสัง่แตง่ตัง้

คณะกรรมการ

ประเมนิผลการ

ปฏิบตังิาน 

ผู้ประเมนิและผู้ รับการประเมนิร่วมกนัจดัท า

ข้อตกลงตวัชีว้ดัรายบคุคล 

ตดิตามและให้

ค าปรึกษาแนะน า

การปฏิบตังิาน 
ประเมนิผลตนเอง

และกรอกคะแนน 

ประเมนิผลการ

ปฏิบตังิานและให้

คะแนน A 
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กองบริหารงานบุคคล หน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้รับการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิจารณาผล

การประเมิน

กับวงเงินงปม 

 

ประชมุคกก.ประเมนิ

ระดบัหน่วยงาน 

รายงานสรุปผลการ

เล่ือนเงินเดือนให้ กบบ. 

น าเข้าท่ีประชุมระดบั

มหาวทิยาลยั 

 

ประกาศรายชื่อผู้

มีผลการ

ปฏิบัติงานในรอบ

ประเมิน 

แจ้งผลการเล่ือน

เงินเดือนรายบคุคล 
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4.2 กระบวนกำรและข้ันตอนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

 รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

4.2.1 กระบวนการและขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน(Flow  Chart) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และ 4.2.2 การด าเนินการหลังเสร็จส้ินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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4.2.1 กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Flow Chart) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา มาตรฐานงาน/สิ่งที่ต้อง

ควบคุม 

การติดตาม

ประเมินผล 

แบบฟอร์มที่ใช ้ เอกสารอ้างอิง 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 จัดท าตัวชี้วัดรายบุคคลด า 
เนินการพร้อมกับขั้นตอนที่ 3 ได้ 
1.หัวหน้าหน่วยงานรับนโยบายจาก
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
2.หัวหน้าหน่วยงานประชุมผู้บริหาร
ฝ่ายอ านวยการและหรือหัวหน้ากลุ่ม
งานและหรือเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของ
หน่วยงานมอบนโยบายเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนจัดท าข้อตกลงและ
ตัวชี้วัด 
3.หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนร่วมกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติเพ่ือร่วมกัน
จัดท าข้อตกลงและตัวชี้วัดและลง
ลายมือชื่อทั้งผู้รับการประเมินและผู้
ประเมิน 
4.ผู้ประเมินเก็บต้นฉบับตัวชี้วัดของ
ผู้รับการประเมินและส าเนาให้ผู้รบัการ
ประเมินถือไว้คนละ 1 ชุด 

รอบที่ 1 

ภายในวันที่ 

31 มี.ค. 

 

รอบที่ 2 

ภายในวันที่ 

30 ก.ย. 

1.มาตรฐานการปฏบิัติงาน

ของแต่ละต าแหน่ง 

2.ข้อก าหนดมาตรฐานของแต่

ละหน่วยงาน 

3.ข้อบังคับ ประกาศของ

มหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง 

4.ประสิทธภิาพและ

ประสิทธิผลของตัวชีว้ัดที่

ก าหนด 

ส่งผู้บังคับบญัชา 

ในระยะเวลาที่ก าหนด 

รอบที่ 1 ภายในวันที่  

31 มี.ค. 

 

รอบที่ 2 ภายในวันที่ 

30 ก.ย. 

1.แบบข้อตกลง

ประเมินผลสัมฤทธิ์

ของงาน(ปม.ผ.) 

2.แบบประเมิน

พฤติกรรมการ

ปฏิบัติงาน(ป.ม.) 

 

 ขั้นตอนที่ 2 ติดตามและให้ค าปรึกษา
แนะน าการปฏิบัติงาน 
1.ใหผู้้ประเมินจัดท าเครื่องมือเพื่อเก็บ
ผลการปฏบิัติราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา/ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือใช้
เป็นหลักฐานในการให้คะแนน 

รอบที่ 1 

ต.ค.-มี.ค.. 

รอบที่ 2 

เม.ย.-ก.ย. 

1.องคค์วามรูใ้นงาน 
2.ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
3.ประสิทธภิาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายที่ก าหนด 

ผู้ประเมินติดตาม   

จัดท าตวัชี้วัด 

ติดตามให้

ค าปรึกษา 

A 
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ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา มาตรฐานงาน/สิ่งที่ต้อง

ควบคุม 

การติดตาม

ประเมินผล 

แบบฟอร์มที่ใช ้ เอกสารอ้างอิง 

 2..ให้ผู้ประเมินสังเกตและจดบันทึก

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้บรหิาร 

     

 ขั้นตอนที่ 3 แต่งต้ังคณะกรรมการ 
1.คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนา
ผลการปฏบิัติงานและคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
2.ประเมินผลการปฏิบัติงานระดับ
หน่วยงาน 

1.รอบที่ 1 

ภายในเดือน. 

เม.ย. 

2.รอบที่ 2 
ภายในเดือน 
ต.ค 

องค์ประกอบและเป็นขั้นตอน

ที่ต้องก าหนดเพ่ือตรวจสอบ

ความยุติธรรม ความโปร่งใส

และความเสมอภาคของการ

ประเมิน 

หน่วยงานมีค าสั่ง

แต่งต้ัง 

1.คณะกรรมการ

กลั่นกรองผลการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

  

 ขั้นตอนที่ 4 ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
และให้คะแนน 
1.ผู้รับการประเมินจัดท าข้อมูล
ประกอบการประเมินที่ถูกต้องครบถ้วน
ตามตัวชี้วัด 
2.ผู้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และให้คะแนนตนเองและส่งให้
ผู้บังคับบัญชา 
3.ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน 

1.รอบที่ 1 

ภายในเดือน 

เม.ย. 

2.รอบที่ 2 

ภายในเดือน

ต.ค. 

1.องคค์วามรู้ทีใ่ช้ในงานเป็นไป

ตามภาระงานที่ได้รับ

มอบหมายตามขั้นตอนและ

เวลาที่ก าหนด 

2.ต้องประเมินอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธผิล 

โดยผู้บังคับบัญชา   

 

 

 

 

 

แต่งต้ัง

คณะกรรมการ 

ประเมินผล 

A 
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ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา มาตรฐานงาน/สิ่งที่ต้อง

ควบคุม 

การติดตาม

ประเมินผล 

แบบฟอร์มที่ใช ้ เอกสารอ้างอิง 

 ขั้นตอนที่ 5 พิจารณาผลการประเมิน
กับวงเงินงบประมาณ 

 ต้องควบคุมงบประมาณตามที่
ได้รับการจัดสรรอย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

   

 ขั้นตอนที่ 6 ประชุมคณะกรรมการ

กลั่นกรองระดับส านักฯ 

1.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผล

การประเมินฯระดับส านักฯ 

2.เลขานุการฯสรุปผลการประเมินให้

ประธานลงนาม 

รอบที่ 1 

ภายในเดือน

มี.ค. 

รอบที่ 2 

ภายในเดือน

ก.ย. 

เป็นขั้นตอนที่ส าคัญให้การ

ประเมินเป็นไปอย่างยุติธรรม  

โปร่งใสและเสมอภาค 

   

 ขั้นตอนที่ 7 รายงานสรุปผลการเลื่อน
เงินเดือนให้กองบริหารงานบุคคล 
1.จัดท าแบบสรปุผลการประเมินตาม
แบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2.กรณีผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เช่น ลาเกิน 
สายเกิน บรรจุไม่ครบ 4 เดือน ถูก
ลงโทษทางวินัยและอื่น ๆ ให้หมายเหตุ
ด้วย 
3.จัดท าแบบสรปุผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการรายบุคคล 
-แนวทางการพฒันาการปฏิบัติงาน 
-ความรู้ ทักษะ/สมรรถนะและผลงาน 

รอบที่ 1 

ภายในเดือน

มี.ค. 

รอบที่ 2 

ภายในเดือน

ก.ย. 

เป็นขั้นตอนส าคัญและต้องส่ง

ให้กองบริหารงานบุคคล

ภายในเวลาที่ก าหนด เพื่อ

ไม่ให้การรับเงินตกเบิกล่าชา้ 

รายงานสรุปผลการ

เลื่อนเงินเดือนที่ได้รับ

อนุมัติจากผู้บริหาร

สูงสุดของหน่วยงาน 

แบบสรุปการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ 

(ปม.2) 

 

 

 

พิจารณาผล 

กลั่นกรอง 

รายงานผล 

A 
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ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา มาตรฐานงาน/สิ่งที่ต้อง

ควบคุม 

การติดตาม

ประเมินผล 

แบบฟอร์มที่ใช ้ เอกสารอ้างอิง 

 4.แบบสรุปการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทุกแบบให้รวบรวมไว้ที่
ส านักฯ 
5.แบบสรุปรายงานคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

     

 ขั้นตอนที่ 8 
1.กองบริหารงานบุคคลน าสรปุการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของทุก
หน่วยงานเข้าที่ประชุมระดับ
มหาวิทยาลัย 
2. กองบริหารงานบุคคลสรุปผลการ
ประชุมและแจ้งให้แต่ละหน่วยงาน
ทราบ 

รอบที่ 1 
ภายในเดือน
พ.ค. 
 
รอบที่ 2 
ภายในเดือน
พ.ย. 

    

 ขั้นตอนที่ 9 แจ้งผลการเลื่อนเงินดือน 
1.หน่วยงานได้รับส าเนาค าสั่งเลื่อน
เงินเดือนจากกองบริหารงานบุคคล 
2. หน่วยงานแจ้งผลการลื่อนเงินเดือน
รายบุคคล(สลิป) 

รอบที่ 1 
ภายใน31
พ.ค. 
รอบที่ 2 
ภายใน30
พ.ย. 

    

ตารางที่ 24 กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

ประชุมระดับ

มหาวิทยาลัย 

แจ้งผลการ

ปฏิบตังิาน 
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(ตัวอย่ำง) แบบข้อตกลงกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนของข้ำรำชกำรพลเรอืนในสถำบันอุดมศกึษำ และพนกังำนมหำวิทยำลัย(สำยสนบัสนนุ)                 แบบ ปม.ผ. 
                               ต าแหน่งประเภท ทั่วไป  วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (องค์ประกอบที่๑)          

   

รอบการประเมิน        รอบที่ ๑       ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๔                          รอบที่ ๒   ๑ เมษายน  - ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔   

ชื่อผู้รับการประเมิน                                    ต าแหน่ง            

ระดับต าแหน่ง                                           สังกัด  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ชื่อผู้บังค้บบญัชา/ผู้ประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญณภัทร  นิธิศวราภากุล   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านัก          

ภาระงาน ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน 
ข้อมูล
พื้นฐาน ระดับค่าเป้าหมาย 

ค่า
คะแนน น้้าหนัก/ 

ค่า
คะแนน 

      ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ที่ได้ (ความส้าคัญ/ 
ถ่วง

น้้าหนัก 

                  
ความยากง่าย

ของงาน) 
(๕)x(
๖) 

๑.ผลสัมฤทธิ์ของงาน (๕๐ คะแนน) ระดับความส าเร็จ (แนบแฟ้มสะสมงาน)                 

๑.๑ งานตามต าแหน่งที่ปฏิบัติ(๓๐ คะแนน)  - ชั่วโมงปฏิบัติงานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ ๓๕ ชั่วโมงคิดเป็นคะแนนผลสมัฤทธิ์             <30>   
พิจารณาจากปริมาณชั่วโมงปฏิบัติงานเฉลี่ยต่อ ด้านการปฏิบัติงาน 35 คะแนน                 
สัปดาห์ซึ่งมาตรฐานเกณฑ์ภาระงานขั้นต้่าก้าหนดให้มี (ค้านึงถึงปริมาณงาน คุณภาพ  ความถูกต้อง เสร็จทันเวลา)                 
ชั่วโมงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๓๕ ชั่วโมง  (อาจใช้ตวัชีว้ดัเป็นรายบคุคลก็ได้ ขึน้อยู่กบัผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินตกลงกนั)                   

๑.๒ งานเชิงพัฒนา (๒๐คะแนน) 
ระดับความส าเร็จ (แนบเอกสารค าสั่งเข้าอบรม/สัมมนาและ
ก าหนดการ)             <๑๐>   

๑.๒.๑ จ้านวนชั่วโมงที่เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ดูงาน(๑๐
คะแนน) ระดับที่ ๑ มีการพัฒนาตนเองน้อยกว่า ๕ ชั่วโมง                  
 ระดับที่ ๒ มีการพัฒนาตนเอง ๕ - ๑๐ชั่วโมง                
  ระดับที่ ๓ มีการพัฒนาตนเอง ๑๑ - ๑๕ชั่วโมง                 
  ระดับที่ ๔ มีการพัฒนาตนเอง ๑๕ - ๒๐ชั่วโมง                 
           

 
 
      

 
 
 
     

           



69 

ภาระงาน ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน 
ข้อมูล
พื้นฐาน ระดับค่าเป้าหมาย 

ค่า
คะแนน น้้าหนัก/ 

ค่า
คะแนน 

      ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ที่ได้ (ความส้าคัญ/ 
ถ่วง

น้้าหนัก 

                  
ความยากง่าย

ของงาน) 
(๕)x(
๖) 

๑.๒.๒ ระดับความส้าเร็จในการด้าเนินการจัดท้า ระดับความส าเร็จ             <1๐>  

คู่มือปฏิบัติงาน (๑๐ คะแนน) 
ระดับที่ ๑ มีหัวข้อการจัดท้าคู่มือปฏิบัติงานที่เสนอมหาวิทยาลัย/
หน่วยงาน                 

  ระดับที่ ๒ มีการรายงานผลการจัดท้าคู่มือฯ บทที่ ๑-๒                 
  ระดับที่ ๓ มีการรายงานผลการจัดท้าคู่มือฯ บทที่ ๓-๔                 

  ระดับที่ ๔ รายงานผลความก้าวหน้ามีความสมบูรณ์ ๕ บท                  
  ระดับที่ ๕ คู่มือปฏิบัติงานได้รับการเผยแพร่                   
๒.๑.2 จ้านวนวันเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ ระดับความส าเร็จ (ใบลงนามร่วมกิจกรรม)              <10>   
บัณฑิตท้าบุญใส่บาตรตอนเช้า (10 คะแนน) ระดับที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่า ๓๕%                 
  ระดับที่ ๒ เข้าร่วมกิจกรรม ๓๕-50%                 
  ระดับที่ ๓เข้าร่วมกิจกรรม 51-60%                
  ระดับที่ ๔ เข้าร่วมกิจกรรม 61-80%                 
  ระดับที่ ๕ เข้าร่วมกิจกรรม 80%ขึ้นไป                   
2.2 การมีส่วนร่วมในงานประกันคณุภาพฯ/อื่น ๆ (10 
คะแนน)                   
1.มีชื่อเป็นคณะกรรมการการประกันคุณภาพฯของ ระดับความส าเร็จ (ค าสั่ง/เอกสาร)              <10>   
ส้านักงาน/มหาวิทยาลัย ระดับที่ 1 มีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา ๑ ข้อ                 
2.มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัด ระดับที่ 2 มีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา 2 ข้อ                 
ท้าประกันคุณภาพฯของส้านัก/มหาวิทยาลัย ระดับที่ 3 มีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา 3 ข้อ                 
3 มีส่วนร่วมในการจัดท้าข้อมูลประกันคุณภาพ ระดับที่ 4 มีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา 4 ข้อ                
ของส้านัก/มหาวิทยาลัย ระดับที่ 5 มีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา 5 ข้อ                 

                   

     (๘) ผลรวม   <๘๐>   
(๙) สรุปคะแนนส่วนผลสัมฤทธิ์ของงาน= ผลรวมของค่าคะแนนถ่วงน้้าหนัก 

                                                                                                                                               จ้านวนระดับค่าเป้าหมาย = ๕ 
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(๑๐) ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ตกลงร่วมกันและเห็นพ้องกันแล้ว (ระบุข้อมูลใน (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖) ให้ครบ) จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (ลงนามเมื่อจัดท้าข้อตกลง) 

                          ลายมือชื่อ.........................................................(ผู้ประเมิน)                                      ลายมือชื่อ.........................................................(ผู้รับการประเมิน)         

                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญณภัทร  นิธิศวราภากุล)                                                          (                                            )   

                               วันที่.........เดือน.......................พ.ศ..................                                                       วันที่ .........เดือน.......................พ.ศ..................   

 (๑๑) ความเห็นเพ่ิมเติมของผู้ประเมิน (ระบุข้อมูลเมื่อสิ้นรอบการประเมิน)               
    

              ๑) จุดเด่น และ/หรือ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข..................................................................................... .................................................................................................................. ...... 

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

              ๒) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีส่งเสริมและพัฒนา เพือ่จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล........................................................... ...................................................................................................... 

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

(๑๒) ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้เห็นชอบผลการประเมินแล้ว (ระบุข้อมูลใน (๒) และหรือ (๔) และหรือ (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๑) ให้ครบ)          
    

                จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (ลงนามเม่ือสิ้นรอบการประเมิน)           

                          ลายมือชื่อ.........................................................(ผู้ประเมิน)                                      ลายมือชื่อ.........................................................(ผู้รับการประเมิน)         

                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญณภัทร  นิธศิวราภากุล)                                                         (                                            )   

                                 วันที่.........เดือน.......................พ.ศ..................                                                       วันที่.........เดือน.......................พ.ศ..................   

 

ตารางที่ 25 ตัวอย่างข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
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แบบข้อตกลงกำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏบิัตริำชกำรของพนักงำนมหำวิทยำลัย (องคป์ระกอบที่ ๒)                                          

รอบการประเมิน        รอบที่ ๑       ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๔                          รอบที่ ๒   ๑ เมษายน  - ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔   

ชื่อผู้รับการประเมิน .............................................................  ต าแหน่ง  ................................ .............................      

ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติการ                  สังกัด  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  

ชื่อผู้บังค้บบญัชา/ผู้ประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญณภัทร  นิธิศวราภากุล   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านัก       

ก. สมรรถนะหลัก 

(๑) (๒)  ข. สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ (๓) (๔)  ค. สมรรถนะทำงกำรบริหำร (๕) (๖) 

ระดับ
สมรรถนะ  

ระดับ
สมรรถนะ   

  (ตำมท่ีสภำมหำวิทยำลัยก ำหนด) 
ระดบั

สมรรถนะ  
ระดบั
สมรรถนะ   

  
 (ตามที่สภามหาวิทยาลัย

ก าหนด) 
ระดับ

สมรรถนะ  
 ระดับ

สมรรถนะ   

 ที่คาดหวัง ที่แสดงออก     ที่คาดหวัง ที่แสดงออก   (ส าหรับประเภทผู้บริหาร)  ที่คาดหวัง ที่แสดงออก 

คุณธรรม ๒    ความรูแ้ละทักษะในงานและอาชีพ ๒          

ความพอเพียง ๒    ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร ์ ๒          

การมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ ๒    นวัตกรรมและความยืดหยุ่น ๒          

ความขยันและความรับผิดชอบ ๒    ความถูกต้องของงาน ๒          

การท างานเป็นทีม ๒    บุคลิกและการบริการ ๒          

หลักเกณฑ์กำรประเมิน 
(๗) กำรประเมิน 

จ ำนวนสมรรถนะ คูณด้วย คะแนน 

 จ านวนสมรรถนะหลัก/สมรรถนะเฉพาะ/สมรรถนะทางการบริหาร ที่มีระดับสมรรถนะที่แสดงออก สูงกว่าหรือเท่ากับ ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง×๓ คะแนน        

 จ านวนสมรรถนะหลัก/สมรรถนะเฉพาะ/สมรรถนะทางการบริหาร ที่มีระดับสมรรถนะที่แสดงออก ต่ ากว่า ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ๑ ระดับ×๒ คะแนน        

จ านวนสมรรถนะหลัก/สมรรถนะเฉพาะ/สมรรถนะทางการบริหาร ที่มีระดับสมรรถนะที่แสดงออก ต่ ากว่า ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ๒ ระดับ ×  ๑ คะแนน       

จ านวนสมรรถนะหลัก/สมรรถนะเฉพาะ/สมรรถนะทางการบริหาร ที่มีระดับสมรรถนะที่แสดงออก ต่ ากว่า ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ๓ ระดับ ×  ๐ คะแนน       

(๘) ผลรวมคะแนน   

(๙) สรุปคะแนนส่วนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ)  
 

ผลรวมคะแนนใน  (๘)     

       จ านวนสมรรถนะที่ใช้ในการประเมิน × ๓ คะแนน     
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- ๒ -                                        

     
      

        (๑๐) ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ตกลงร่วมกันและเห็นพ้องกันแล้ว (ระบุข้อมูลใน (๑) และหรือ (๓) และหรือ (๕) ตามระดับสมรรถนะของต าแหน่งที่ก าหนดให้ครบ)  
    

               จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  (ลงนามเม่ือจัดท าข้อตกลง)        

                          ลายมือชื่อ.........................................................(ผู้ประเมิน)                                      ลายมือชื่อ.........................................................(ผู้รับการประเมิน)         

                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญณภัทร  นิธิศวราภากุล)                                                       (                                                )   

                               วันที่.........เดือน.......................พ.ศ..................                                                       วันที่.........เดือน.......................พ.ศ..................     

           

         (๑๑) ความเห็นเพ่ิมเติมของผู้ประเมิน (ระบุข้อมูลเมื่อสิ้นรอบการประเมิน)         
    

              ๑) จุดเด่น และ/หรือ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข..................................................................................... .................................................................................................................. ..................... 

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

              ๒) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีส่งเสริมและพัฒนา เพือ่จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล........................................................... .................................................................... ........................................... 

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

           

         (๑๒) ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้เห็นชอบผลการประเมินแล้ว (ระบุข้อมูลใน (๒) และหรือ (๔) และหรือ (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๑) ให้ครบ)  
    

                จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (ลงนามเม่ือสิ้นรอบการประเมิน)        

                          ลายมือชื่อ.............................................................(ผู้ประเมิน)                                      ลายมือชื่อ.........................................................(ผู้รับการประเมิน)         

                                    ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญณภัทร  นิธิศวราภากุล)                                                   (                                                )   

                                 วันที่.........เดือน.......................พ.ศ..................                                                       วันที่.........เดือน.......................พ.ศ..................   

  

 

ตารางที่ 26 ตัวอย่างข้อตกลงการประเมินพฤติกรรม(สมรรถนะ) 
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แบบสรุป ปม.๒ 

แบบสรุปผลการปฏิบัติราชการ 

(ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ) 
ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลของผู้รับการประเมิน…………………………………………………………………………………………. 

 

รอบการประเมิน       รอบท่ี ๑     ตุลาคม  ๒๕....  ถึง  ๓๑  มีนาคม  ๒๕.... 

    รอบท่ี ๒     มีนาคม  ๒๕....  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕…. 

 

ช่ือผู้รับการประเมิน  ………………………………………………………………………….. 

ต าแหน่ง ………………………………………………………………………………………….. 

ช่ือผู้ประเมิน ………………………………………………………………………………….. 

ต าแหน่ง ……………………………………………………………………………………….. 

 
ค ำช้ีแจง 
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการนี้มีด้วยกัน ๓ หน้า ประกอบด้วย 
ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลของผู้รับการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวผู้รับการประเมิน 
ส่วนท่ี ๒  สรุปผลการประเมิน ใช้เพื่อกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบด้านผลลัพธ์ของงาน 
ประกอบด้วยพฤติกรรม การปฏิบัติราชการและน้ าหนักของท้ังสององค์ประกอบ ในแบบสรุปส่วนท่ี ๒ นี้ ยัง
ใช้ส าหรับค านวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการรวมด้วย 
     ส าหรับคะแนนองค์ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้น ามาจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยให้
แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้ 
     ส าหรับคะแนนองค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้น ามาจากแบบประเมินสมรรถนะ โดย
ให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้ 
ส่วนท่ี ๓ แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันจัดท าผลการ
ปฏิบัติราชการ 
ส่วนท่ี 4 การรับทราบผลการประเมิน  ผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน 
ส่วนท่ี 5 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปกล่ันกรองผลการประเมิน 
แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการและให้ความเห็น 
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ส่วนท่ี ๒ สรุปผลการประเมิน 

องค์ประกอบการประเมิน คะแนน(ก) น้ าหนัก(ข) รวมคะแนน(ก)x(ข) 

องค์ประกอบท่ี ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ๘๐  
องค์ประกอบท่ี ๒ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ๒๐  
องค์ประกอบท่ี ๓ องค์ประกอบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด(ถ้ามี)    

รวม ๑๐๐  
 

ระดับผลการประเมิน 

 ดีเด่น 

 ดีมาก 

 ดี 

 พอใช้ 

 ต้องปรับปรุง 

 

ส่วนท่ี ๓  แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ท่ีต้องได้รับการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา ช่วงเวลา 
ท่ีต้องการพัฒนา 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



75 

ส่วนท่ี ๔  การรับทราบผลการประเมิน 

 

ผู้รับการประเมิน 
 ได้รับทราบผลการประเมินและแผนการ
พัฒนาการปฏิบัติงานรายบุคคลแล้ว 

 
ลงช่ือ........................................................................... 
 
ต าแหน่ง...................................................................... 
วันท่ี ........................................................................... 

ผู้ประเมิน 
 ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินลง
นามรับทราบแล้ว 
 
 
 ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันท่ี
.............................. 
แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ 
โดยมี.................................................เป็นพยาน 

ลงช่ือ........................................................................... 
 
ต าแหน่ง...................................................................... 
วันท่ี ........................................................................... 
 
ลงช่ือ........................................................................... 
 
ต าแหน่ง...................................................................... 
วันท่ี ........................................................................... 

 

 

ส่วนท่ี ๕ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
 เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
 มีความเห็นต่างดังนี้ 
........................................................................................... 
.......................................................................................... 
......................................................................................... 

 
 
ลงช่ือ
........................................................................... 
 
ต าแหน่ง
...................................................................... 
วันท่ี 
........................................................................... 

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกช้ันหนึ่ง(ถ้ามี) 
 เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
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 มีความเห็นต่างดังนี้ 
........................................................................................... 
.......................................................................................... 
......................................................................................... 

ลงช่ือ
........................................................................... 
 
ต าแหน่ง
...................................................................... 
วันท่ี 
........................................................................... 

  
 

 

ตารางที่ 27 แบบสรุปผลการปฏิบัติราชการ 
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บัญชีรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

อัตรำร้อยละของฐำนในกำรค ำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน 
ชองข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบนัอุดมศึกษำ  สังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

รอบกำรประเมินที่ ....ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ...... 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ระดับกำร
ประเมิน 

ระดับกำรประเมิน
ย่อย 

ช่วงคะแนน ร้อยละกำรเลื่อน 
 

ดีเด่น ดีเด่น 3 97-100   

( 90-100 ) ดีเด่น 2 94-96.99   
  ดีเด่น 1 90-93.99   

ดีมาก ดีมาก 3 87-89.99   

(80 – 89.99) ดีมาก 2 84-86.99   
  ดีมาก 1 80-83.99   

ดี ดี 3 77-79.99   

(70 – 79.99) ดี 2 74-76.99   
  ดี 1 70-73.99   

พอใช้ พอใช้ 3 67-69.99   

(60- 69.99) พอใช้ 2 64-66.99   
  พอใช้ 1 60-63.99   

ต้องปรับปรุง 
ต้องปรับปรุง 0 – 59.99 

 
0.00 

(0 – 59.99)  

 
    

 
ลงช่ือ  

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญณภัทร  นิธิศวราภากุล)  

ตารางที่ 28  

ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวอย่างบัญชรีายละเอียดอตัรารอ้ยละฐานในการค านวณเพ่ือเล่ือนเงินเดือน ข้าราชการ 
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บัญชีรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 
อัตรำร้อยละของฐำนในกำรค ำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ชอง

พนักงำนมหำวิทยำลัย   
รอบกำรประเมินที่ ....ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ...... 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ระดับกำร
ประเมิน 

ระดับกำรประเมิน
ย่อย 

ช่วงคะแนน ร้อยละกำรเลื่อน 
 

ดีเด่น ดีเด่น 3 97-100   

( 90-100 ) ดีเด่น 2 94-96.99   
  ดีเด่น 1 90-93.99   

ดีมาก ดีมาก 3 87-89.99   

(80 – 89.99) ดีมาก 2 84-86.99   
  ดีมาก 1 80-83.99   

ดี ดี 3 77-79.99   

(70 – 79.99) ดี 2 74-76.99   
  ดี 1 70-73.99   

พอใช้ พอใช้ 3 67-69.99   

(60- 69.99) พอใช้ 2 64-66.99   
  พอใช้ 1 60-63.99   
ต้องปรับปรุง
(0 – 59.99) 

ต้องปรับปรุง 
 – 59.99) 

0-59.99 0.00 

 

 
ลงช่ือ  

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญณภัทร  นิธิศวราภากุล)  

 

ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตารางที่ 29 ตัวอย่างบัญชีรายละเอียดอัตราร้อยละฐานในการค านวณเพื่อ  
              เลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  
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ตำรำงที่ 30   บัญชีรำยละเอียดกำรเลื่อนค่ำตอบแทนข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ 

แนบท้ำยค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร  ที่ …………./2564   ลงวันที่ ……………………………….25624 
ล ำดับ  ชื่อ - สกุล  เลขประจ ำตัว  ต ำแหน่ง  เงินเดือน  เงินเดือน   ฐาน   กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน ณ วันท่ี 1 เมษำยน 2564  

ท่ี  ประชำชน สังกัด/ต ำแหน่ง  ประเภท  ระดับ  เลขที ่ 1 ต.ค.63  สูงสุด   ในการ   ร้อยละ   จ านวน   จ านวนเงิน   คะแนน   ระดับ   ไม่ได้  

    ต ำแหน่ง  ต า    แต่ละ   ค านวณ  
 การ
เล่ือน  

 เงินที่   ที่ได้รับ   ผลการ   ผลการ   เล่ือน  

          แหน่ง    ประเภท      
 

เงินเดือน  
 ค านวณได้   การเลื่อน  

 
ประเมิน  

 
ประเมิน  

 
เงินเดือน  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  (8)   (9)   (10)   (11)   (12)  (13) =8+12  (14)   (15)   (16)  

      
ส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

              
            
-    

                
-    

    
  

1 

               

       Xx,xxx      x,xxx    xx,xxx     

                

 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  

          

 

เงินเดือน 
วงเงินที่ได้รับ
การจัดสรร  
(3.00%) 

วงเงินใช้ไป 
วงเงิน

คงเหลือ  
   

  ลงชื่อ  ………………………………………………………. 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญณภัทร  นิธิศวราภากุล) 

        

 
xx,xxx x,xxx.xx       

          ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

   

 วธิกีารท า 1. การใสร่อ้ยละในการเลือ่นในชอ่งที ่11และยอดเงนิทีไ่ดจ้ะค านวณออกมาในชอ่ง 12 และยอดเงนิทีไ่ดจ้ะค านวณออกมาในชอ่ง 12   

                      2. ยอดวงเงนิรวมในชอ่ง 12 จะตอ้งไม่เกนิวงเงนิทีไ่ดร้ับจัดสรร (รอบ 1 เม.ย.64 เทา่กบั 1,320.90 บาท) 
  

                      3. ใสผ่ลคะแนนทีไ่ดร้บัการประเมนิในชอ่งที ่14  แลว้ระดบัผลการประเมนิจะปรากฏในชอ่ง 15 ทนัท ี
 

 



80 

ตำรำงที่ 31 บัญชีรำยละเอียดกำรเลื่อนค่ำตอบแทนพนักงำนมหำวิทยำลัย (เงินงบประมำณแผน่ดิน)    

แนบท้ำยค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร  ที่ …………./2564   ลงวันที่ ……………………………….2564  

             

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล เลขที่
ต ำแหน่ง 

สังกัด/ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทน 
ช่วง

เงินเดือน 

กำรพิจำรณำเลือ่นค่ำตอบแทน ณ วันที ่ 1 เมษำยน 2564  หมำยเหตุ 

ณ 1 มี.ค. 
64 

   ร้อยละ 
กำรเลื่อน

ค่ำตอบแทน 

จ ำนวนเงิน
ท่ีค ำนวณ

ได ้

ค่ำตอบแทน 
หลังเลื่อน 1 

ก.ย. 62 

คะแนน
ผลกำร
ประเมิน 

ระดับผลกำร
ประเมิน 

ไม่ได้เลื่อน
ค่ำตอบแท

น 

        (1) (2) (3) (4)=(2)*(3)/100 (5)=(1)+(4)         

      ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม     
 

  
 

            

1 น.ส.วรุณยุพา  ศรีรักษา    12049 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 32,230 33,510          

2 น.ส.ราตรี  ศรีโรจน์ ** 12050 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 37,420 33,510        เงินเดือนขั้นสูงสุด
ระดับปฏิบัติการ 

3 นางฐิติรัตน์  อินทร์ปรุง 12148 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 31,480 33,510          

4 น.ส.ขวัญใจ  อรัณยกานนท์ 12090 
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ 

31,980 33,510          

5 นางสุนิภา   เสือเปรียว 12027 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
ปฏิบัติการ 

32,910 33,510          

      จ ำนวนรวม 166,020             

 สรุป  
 

         

 อัตราเงินเดือน  166,020.00 บาท         

 วงเงินร้อยละ 2.5  4,160.00 บาท   ลงช่ือ         

 วงเงินใช้ไป  xxxx.xx บาท   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญณภัทร  นิธิศวราภากุล) 
 วงเงินคงเหลือ  xxx.xx บาท         ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
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ตำรำงที่ 32 บัญชีรำยละเอียดกำรเลื่อนค่ำตอบแทนพนักงำนมหำวิทยำลัย (เงินรำยได้)    

แนบท้ำยค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร  ที่ …………./2564   ลงวันที่ ……………………………….2564  

             

ล ำดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล เลขท่ี
ต ำแหน่ง 

สังกัด/ต ำแหน่ง ประเภทต ำแหน่ง / ค่ำตอบแทน ฐำนในกำร
ค ำนวณ 

กำรพิจำรณำเลื่อนค่ำตอบแทน ณ วันท่ี 1 เมษำยน 2564 

ระดับ 
ณ 1 มี.ค. 64    ร้อยละ 

กำรเลื่อน 
จ ำนวนเงินที่
ค ำนวณได้ 

ค่ำตอบแทน 
หลังเลื่อน  

คะแนนผล
กำรประเมิน 

ระดับผล
กำรประเมิน 

ไม่ได้เลื่อน
ค่ำตอบแทน 

              ค่ำตอบแทน           

          (1) (2) (3) (4)=(2)*(3)/100 (5)=(1)+(4)       

      ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม                   
1 น.ส.สลิลา  ศรีสลวย 22185 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เช่ียวชาญเฉพาะ/ปฏิบัติการ 33,560 33,510        
2 นายนริทธิก์  จันทร์ทอง 22187 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เช่ียวชาญเฉพาะ/ปฏิบัติการ 34,010 33,510        
3 น.ส.กาณฑิฐ  ศรีสอาด 22191 นักวิชาการศึกษา เช่ียวชาญเฉพาะ/ปฏิบัติการ 32,460 33,510        
4 นายพันธกานต์  แสงอ่อน 22192 นักวิชาการศึกษา เช่ียวชาญเฉพาะ/ปฏิบัติการ 27,810 25,180        

    สำยสนับสนุน 127,840 0       

             

 อัตราเงินเดือน 127,840.00   บาท        

 
วงเงินร้อยละ                              3,200.00   บาท 

        

 วงเงินใช้ไป                                x,xxx.xx   บาท 

     
 

 วงเงินคงเหลือ                                           x xx   บาท     
 

 
            

 * ห้ามสลับรายชื่อ            
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4.2.2 การด าเนินการหลังเสร็จส้ินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การด าเนินการหลังเสร็จส้ินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้  

4.2.2.1 การสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 หลังจากเสร็จส้ินการประเมินผลการปฏิบัติงานให้หน่วยงานด าเนินการดังนี้ 

          1) จัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความส าเร็จของงานและ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมิน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการบริหารงาน

บุคคลในเรื่องต่าง ๆ 

 2) สรุปผลและจัดท ารายงานเสนอผลกาประเมินและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของ

บุคลากรเป็นรายบุคคลส่งให้กองบริหารงานบุคคล 

 3) จัดเก็บแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเป็นเวลาอย่างน้อยสามรอบ

การประเมิน 

4.2.2.2 การด าเนินการกรณีผลการประเมินระดับควรปรับปรุงติดต่อกัน 2 ครั้ง  

 1) บุคลากรผู้ใดมีผลการประเมินระดับควรปรับปรุงติดต่อกัน 2 ครั้ง ให้ผู้ประเมินหรือ

คณะกรรมการการประเมินให้โอกาสในการพัฒนาหรือปรับปรุงตนเองต้ังแต่รอบการประเมินถัดไป โดยให้

บุคลากรผู้นั้นพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยก าหนดเป้าหมายในระดับเป็นที่พอใจให้ชัดเจนเพื่อใช้ในรอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งต่อไป 

2) การประเมินผลการปฏิบัติงานและพัฒนาปรับปรุงตนเองของบุคลากรตามข้อ (1) ให้มี

ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 

3) เมื่อผู้ประเมินหรือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองแล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับเป็นที่พอใจตามค ามั่นใน

การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานผลการประเมินต่ออธิการบดีเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

เพื่อพิจารณาด าเนินการ ดังนี ้

     3.1) กรณีบุคลากรผู้นั้นประสงค์จะออกจากราชการ ก็ให้ส่ังให้ออกจากราชการ หรือ 

     3.2) ส่ังให้บุคลากรผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่งโดยท าค ามั่นในการ

พัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นครัง้ท่ีสอง  หรือ 

     3.3) ส่ังให้บุคลากรผู้นั้นออกจากราชการ 

  4) บุคลากรซึ่งถูกส่ังให้ออกจากราชการมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน 30 

วัน นับแต่วันท่ีทราบหรือวันท่ีถือว่าทราบค าส่ังให้ออกจากราชการ 
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4.2.2.3 การด าเนินการกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่เป็นธรรม

หรือข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินของตนเองท่ีต้องการช้ีแจงเพิ่มเติม ให้ยื่นหนังสือแจ้งความไม่เป็นธรรมหรือ

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินของตนเองท่ีต้องการช้ีแจงเพิ่มเติมต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 15 วันท าการ นับจาก

วันท่ีทราบผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร  และให้ผู้บังคับบัญชาส่งเรื่องให้คณะกรรมการกล่ันกรองผล

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

 

 



บทที่ 5 

ปัญหำ  อุปสรรค  แนวทำงแก้ไขและกำรพัฒนำงำน 

 

 จากรอบการประเมิน 2 ปีงบประมาณ ท่ีผ่านมา  ผู้จัดท าในฐานะท่ีเคยด ารงต าแหน่งกรรมการและ

เลขานุการ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ขอ

สรุปปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานออกเป็น 6 ประเด็น  รายละเอียด

ดังนี ้

 5.1 ปัญหำและอุปสรรค ของระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

  5.1.1 ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบและ

ประกาศของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  5.1.2 บุคลากรยังไม่เข้าใจการก าหนดตัวช้ีวัดและการก าหนดเป้าหมายและงานท่ีตนปฏิบัติ  

ว่าจะต้องก าหนดให้สอดคล้องอย่างไร 

  5.1.3  มหาวิทยาลัยขาดการวางแผนการส่ือสารและขาดการฝึกอบรมและสร้างความเข้าใจท่ี

ถูกต้องให้กับบุคลากรและผู้บังคับบัญชาอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงสาระส าคัญของการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  5.1.4  การใช้หลักเกณฑ์โควตาในการประเมินผล 35:50:15 ท าให้เกิดความเหล่ือมล้ า ไม่เป็น

ธรรม จ ากัดการให้รางวัลการปฏิบัติงานแก่บุคลากร และสร้างความกดดันแก่ผู้ประเมิน 

  5.1.5 มหาวิทยาลัย(กองบริหารงานบุคคล) ไม่มีข้อมูลท่ีแสดงว่าหน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดหรือไม่ และไม่มีการติดตามการ

ด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ โดยตรง 

5.1.6 ในแต่ละรอบการประเมิน กระบวนการของมหาวิทยาลัยมีความล่าช้า ซึ่งขั้นตอนต้ังแต่

เริ่มแจ้งให้มีการประเมินจนถึงเวลาแจ้งผลการเล่ือนขั้นค่าตอบแทนกินเวลาหลายเดือน บางรอบการประเมิน

เกือบชนกับการประเมินรอบใหม่ 

 5.2 แนวทำงวิธีแก้ไขและกำรพัฒนำงำนระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

  ผู้จัดท าขอเสนอแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  

โดยแยกเป็น  6 ประเด็น  ดังนี้ 
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5.2.1 ยึดหลักการตาม กฎ ข้อบังคับ  ระเบียบและประกาศท่ีเกี่ยวข้อง มีการประเมินผลโดย

พิจารณาจากผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน  มีการประเมินผลท่ีเป็นธรรม โปร่งใส  ปราศจากอคติ มีความเสมอภาค

ในการเล่ือนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน 

5.2.2 รูปแบบการด าเนินการ แต่ละหน่วยงานควรใช้รูปแบบการด าเนินการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1.มีความเช่ือมโยงระหว่างเป้าหมายของมหาวิทยาลัย หน่วยงานและเป้าหมายการ

ปฏิบัติงานของบุคคล เพื่อให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

2.ให้มีการจัดท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ท่ีมุ่งเน้น

หน้าท่ีความรับผิดชอบและเป้าหมายการปฏิบัติงาน 

3.ต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน จัดท า

ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมินในเรื่องข้อตกลงในการปฏิบัติงาน การประเมินผลและ

แผนการพัฒนาผู้รับการประเมิน 

5.2.3 ปฏิบัติตามข้ันตอนการประเมิน  ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) ขั้นเตรียมการ ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินต้องเตรียมการในด้านต่าง ๆ 

ดังนี้ 

1.1 ความเช่ือมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายและพันธกิจของ

หน่วยงาน 

1.2 ผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมท่ีต้องการ 

1.3 ความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรม 

1.4 วิธีพิจารณาผลส าเร็จและฝึกอบรม 

   2) ขั้นท าข้อตกลง 

        2.1 ผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมท่ีต้องการ 

        2.2 เป้าหมายมาตรฐานและผลลัพธ์ที่ต้องการ ในช่วงเวลาท่ีตกลงกัน 

        2.3 ความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรม 

   3) ขัน้ทบทวนผลงานและข้อตกลงในช่วงครึ่งปี 
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        3.1 ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินตกลงกันในเรื่องความก้าวหน้าและ

ความส าเร็จของการปฏิบัติงาน รวมทั้งการฝึกอบรมพัฒนา 

        3.2 เปล่ียนแปลงข้อตกลงถ้ามีความจ าเป็น 

3.3 ร่วมกันพิจารณาหาวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

4) ขั้นประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     4.1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     4.2 ตกลงกันในเรื่องระดับของผลการปฏิบัติงาน 

     4.3 ตกลงกันในเรื่องแผนการพัฒนาบุคคล 

  5.2.4  หน่วยงานจะต้องก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจหลัก (Mission) และแผนงานของ

หน่วยงานท่ีชัดเจน  จึงจะสามารถก าหนดวัตถุประสงค์และวัดความส าเร็จของหน่วยงานได้ 

   5.2.5 ผู้ประเมินต้องเห็นความส าคัญของการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคลตามท่ีตกลงกันไว้

กับผู้ถูกประเมินและต้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงด้วย 

  5.2.6 ความร่วมมือของบุคลากร(ผู้ถูกประเมิน)มีส่วนส าคัญมาก เนื่องจากการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานจะประสบผลส าเร็จได้ จ าเป็นต้องมีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบต่องานท่ีปฏิบัติ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บรรณำนุกรม 

 
เว็บไซต์ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

             http://arts.pnru.ac.th/th/about-us/background  
          http://arts.pnru.ac.th/th/about-us/vision 

          http://arts.pnru.ac.th/th/about-us/philosophy 

          http://arts.pnru.ac.th/th/about-us/responsibility 

          http://arts.pnru.ac.th/th/about-us/objective 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเล่ือนค่าตอบแทนพนักงาน   

มหาวิทยาลัย 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเล่ือนค่าตอบแทนพนักงาน

มหาวิทยาลัย   (ฉบับท่ี  2) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่องแนวปฏิบัติการพิจารณาสัดส่วนระดับผลการประเมินใน

การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

และพนักงานมหาวิทยาลัย   พ.ศ. 2561 

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเล่ือนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ า  

          ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง พ.ศ. 2540 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 

         ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  

         2551 

สมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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เพ็ญวดี  ไมยวงษ์.  2553. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน:เร่ืองเดิมภำยใต้หลักเกณฑ์ใหม่. ส านักวิจัย  

         และพัฒนาระบบงานบุคคล ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. กันยายน 2552. คู่มือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ

รำชกำร : ภำพรวมระบบกำรบริหำรผลงำนและระบบประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. หนังสือท่ี นร 1010/ว20 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2552 เร่ือง

หลักกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 

เสถียร  คามีศักดิ์. 2549. กำรเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน. กรุงเทพฯ. ศูนย์การพิมพ์มหาวิทยาลัย 

         ศรีนครินทรวิโรฒ 

หนังสือส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0509(4)/ว398 ลงวันท่ี 8 เมษายน 2552 เรื่อง 

         ประกาศ ก.พ.อ.   เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วย   

         ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ ประกาศ ณ วันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ.  

         2551 

 

 



 

 

ภำคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือนและพนักงำนมหำวิทยำลัย

(สำยสนบัสนุน) 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเล่ือนค่าตอบแทนพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเล่ือนค่าตอบแทนพนักงาน

มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 

5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่องแนวปฏิบัติการพิจารณาสัดส่วนระดับผลการประเมินใน

การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 

6. ฐานในการค านวณและช่วงค่าตอบแทนส าหรับการเล่ือนค่าตอบแทน/ค่าจ้าง ในแต่ละประเภทและ

ระดับต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย 

7. ฐานในการค านวณและช่วงค่าตอบแทนส าหรับการเล่ือนค่าตอบแทน/ค่าจ้าง ในแต่ละประเภทและ

ระดับต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

8. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเล่ือนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 

9. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ าผู้

ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง พ.ศ. 2540 

10. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ าผู้

ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 

11. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2553 

12. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 

13. สมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

14. ตัวอย่างตัวชี้วัดรายบุคคลส านักงาน ก.พ. พ.ศ. 2552 

15. เลขท่ีต าแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  



 

 

 

 

 

 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครเรื่องหลักเกณฑ์และ

วิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครเรื่องหลักเกณฑ์และ

วิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร เรื่องหลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลยั 

พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร เรื่องแนวปฏิบัติการ

พิจารณาสัดส่วนระดับผลการประเมินในการพิจารณาผลการ

ปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ฐานในการค านวณและช่วงค่าตอบแทนส าหรับการเลื่อน

ค่าตอบแทน/ค่าจ้าง ในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่งของ

พนักงานมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ฐานในการค านวณและช่วงค่าตอบแทนส าหรับการเลื่อน

ค่าตอบแทน/ค่าจ้าง ในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่งของ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544  

ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  

พ.ศ. 2535 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

พิเศษของข้าราช การและลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือนหรือ

ค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสงูของอันดับหรือต าแหน่ง  

พ.ศ. 2540 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

พิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ าผู้ได้รบัเงินเดือนหรือ

ค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสงูของอันดับหรือต าแหน่ง 

 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร เรื่องหลักเกณฑ์และวิธี

เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

พ.ศ. 2553 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร เรื่องการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของข้าราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

เลขที่ต าแหน่ง พนักงานมหาวทิยาลัยสายสนับสนุน  

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างตัวชี้วัดรายบุคคล 

ส านักงาน ก.พ. (พ.ศ. 2552) 

 

 

 
 

 

 

 


