
การประเมนิผลการปฏิบัตริาชการ

จนิดา   จันที

ผู้อาํนวยการกองแผนงาน



ประเดน็การนําเสนอ

บทบาทของผู้บังคบับัญชาและผู้ใต้บังคบับัญชาในการประเมนิ

การบริหารผลการปฏิบัตริาชการ

KPI จากทฤษฎสีู่การปฏิบัติ



บทบาทของผู้บงัคับบญัชา และผู้ใต้บงัคับบญัชา ในการประเมนิผลฯ

3

ระบบ              การ
บริหาร          ผลการ

ปฏบิตัริาชการ

ตดิตาม
(Monitor)

วางแผน
(Plan)

พฒันา
(Develop)

ประเมิน
(Appraise)

ให้รางวลั
(Reward)

วงจรการบริหารผลการปฏบิัตงิาน



บทบาทของผู้บงัคบับญัชา และผู้ใต้บงัคบับญัชา ในการประเมินผลฯ

ผู้บงัคบับญัชาและผู้ใต้บงัคบับญัชาตกลงเป้าหมายผลการปฏิบตัิ

ราชการร่วมกนั (ตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมาย) ตัง้แตต่้นรอบการประเมิน

กําหนดตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมาย โดยบนัทกึตวัชีว้ดัและคา่

เป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกนัลงในเอกสารแนบสว่นผลสมัฤทธิ์ของ

งาน

กําหนดนํา้หนกัของแตล่ะตวัชีว้ดั (เมื่อรวมกนัแล้วต้องเทา่กบั

100%)

ผู้บงัคบับญัชาและผู้ใต้บงัคบับญัชาร่วมกนัพิจารณาพฤติกรรมการ

ปฏิบตัิราชการที่คาดหวงั

ระบชุื่อสมรรถนะ ระดบัที่คาดหวงั และนํา้หนกัของ

สมรรถนะที่จะใช้สําหรับการประเมินผล

ระบบ              
กา รบร ิหา ร           
ผลกา รปฏิบัต ิ

รา ชก า ร

µ’¥µ”¡
(Monitor)

«”‡Ω∫
(Plan)

ø“≤∫”
(Develop)

º√—fl¡ ’∫
(Appraise)

‚Ãç√”«“≈
(Reward)

> การวางแผน (Plan) <



บทบาทของผู้บงัคบับญัชา และผู้ใต้บงัคบับญัชา ในการประเมินผลฯ
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ผู้บงัคบับญัชา และผู้ใต้บงัคบับญัชา ควรทําหน้าที่ดงันี ้

ปรึกษาหารือเกี่ยวกบัปัจจยัแวดล้อมตา่งๆ ที่อาจจะสง่ผล

ตอ่การปรับปรุงตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมาย

ปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาและอปุสรรคที่อาจกระทบตอ่

การปฏิบตัริาชการของ  ผู้ รับการประเมิน

หากต้องปรับปรุงตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมาย ให้แก้ไขใน

เอกสารแนบสว่นผลสมัฤทธิ์ของงาน

ปรึกษาหารือเกี่ยวกบัวิธีการปรับปรุงทํางาน และพฒันา

ความรู้/ทกัษะที่ผู้ รับการประเมินจําเป็นต้องใช้ในการ

ทํางาน

ระบบ              
กา รบร ิหา ร           
ผลกา รปฏิบัต ิ

รา ชก า ร

µ’¥µ”¡
(Monitor)

«”‡Ω∫
(Plan)

ø“≤∫”
(Develop)

º√—fl¡ ’∫
(Appraise)

‚Ãç√”«“≈
(Reward)

> การตดิตาม (Monitor) <



บทบาทของผู้บงัคบับญัชา และผู้ใต้บงัคบับญัชา ในการประเมินผลฯ
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ผู้ รับการประเมินพิจารณาพฤติกรรมของตนเองในระหวา่งการทํางาน วา่

เป็นไปตามพฤติกรรมที่คาดหวงัหรือไม ่พร้อมทัง้หากิจกรรมหรือวิธีการ

ปรับปรุงตนเอง

ผู้บงัคบับญัชาพิจารณาพฤติกรรมของผู้ รับการประเมินในระหวา่งปฏิบตัิ

หน้าที่วา่เป็นไปตามสมรรถนะที่ควรจะเป็นหรือไม ่เพื่อนําข้อมลูดงักลา่ว 

มาประกอบการให้คําแนะนํา การสอนงาน (Coaching) และการกําหนด

หลกัสตูรหรือกิจกรรมที่จะใช้พฒันาตอ่ไป

ผู้บงัคบับญัชาและผู้ใต้บงัคบับญัชาปรึกษาหารือร่วมกนัถึงแนวทางในการ

ปรับปรุงวิธีการทํางาน และวิธีการพฒันาความรู้/ทกัษะที่จําเป็นตอ่การ

ทํางาน

ผู้ รับการประเมินเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพฒันา

ระบบ              
กา รบร ิหา ร           
ผลกา รปฏิบัต ิ

รา ชก า ร

µ’¥µ”¡
(Monitor)

«”‡Ω∫
(Plan)

ø“≤∫”
(Develop)

º√—fl¡ ’∫
(Appraise)

‚Ãç√”«“≈
(Reward)

> การพฒันา (Develop) <



บทบาทของผู้บงัคบับญัชา และผู้ใต้บงัคบับญัชา ในการประเมินผลฯ

ผู้บงัคบับญัชา ควรทําหน้าที่ดงันี ้

รวบรวมข้อมลูผลการปฏิบตัิราชการของผู้ใต้บงัคบับญัชา

เปรียบเทียบผลงานจริงกบัเป้าหมายที่กําหนด

(ประเมินในเอกสารแนบในสว่นผลสมัฤทธิ์ของงาน)

ให้คะแนนสมรรถนะที่แสดงออกจริงเมื่อเทียบกบัระดบัที่คาดหวงั

(ประเมินในเอกสารแนบในสว่นของสมรรถนะ)

นําคะแนนที่ได้จากเอกสารแนบทัง้สอง ไปสรุปไว้ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบตัิ

ราชการ  เพื่อคํานวณคะแนนรวม

นําผลการประเมินไปปรึกษาหารือกบัผู้บงัคบับญัชาในลําดบัถดัไป โดยในขัน้ตอนนีอ้าจมีการ

ปรับแก้ผลการประเมินได้ ตามความเหมาะสม

แจ้งผลการประเมินให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชาทราบ

ร่วมกนัวางแผนสําหรับการประเมินในรอบถดัไป

ร่วมกนัวางแผนพฒันาผู้ รับการประเมิน

> การประเมนิ (Appraise) <

ระบบ              
กา รบร ิหา ร           
ผลกา รปฏิบัต ิ

รา ชก า ร

µ’¥µ”¡
(Monitor)

«”‡Ω∫
(Plan)

ø“≤∫”
(Develop)

º√—fl¡ ’∫
(Appraise)

‚Ãç√”«“≈
(Reward)



บทบาทของผู้บงัคบับญัชา และผู้ใต้บงัคบับญัชา ในการประเมินผลฯ

นําผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาเลือ่นเงินเดือน

การเลือ่นเงินเดือนในระบบใหม ่จะเลือ่นเงินเดือนเป็น

เปอร์เซน็ต์

> ให้รางวัล (Reward) <

ระบบ              
กา รบร ิหา ร           
ผลกา รปฏิบัต ิ

รา ชก า ร

µ’¥µ”¡
(Monitor)

«”‡Ω∫
(Plan)

ø“≤∫”
(Develop)

º√—fl¡ ’∫
(Appraise)

‚Ãç√”«“≈
(Reward)



การบริหารผลการปฏบิตัริาชการ

กาํหนดโดย

พจิารณา

ความสําเร็จของงาน

ทีผู่้ปฏิบัตแิละ

ผู้บังคบับัญชา     

ตกกนั

องคป์ระกอบผล         

สมัฤทธิ์ของงาน

-ตวัชี้วดั
- ค่าเป้าหมาย

กาํหนดโดยอ้างองิ

จากข้อกาํหนด

สมรรถนะที่

มหาวทิยาลยั

ประกาศ

องคป์ระกอบ

พฤติกรรม

-สมรรถนะ

ประเมนิ

ประเมนิ

คะแนนประเมิน

ผลสมัฤทธิ์ของงาน

คะแนนประเมิน

สมรรถนะ

70%

30%

คะแนนการ

ประเมินผลการ

ปฏิบตัิราชการ

พจิารณาความดี

ความชอบ

แจ้งผลและ

ปรึกษาหารือเพือ่

พฒันาปรับปรุง



กรอบความคิดเรื่องการวดัผล

สมัฤทธิ์ 

วตัถุประสงค ์
OBJECTIVES 

ปัจจยันาํเขา้ 
INPUTS 

กิจกรรม 
PROCESSES 

ผลผลิต 
OUTPUTS 

ผลลพัธ์ 
OUTCOMES 

ผลสมัฤทธิ์  
RESULTS 

ความประหยดั 

ความมปีระสิทธิผล

ความมีประสิทธิภาพ 



การวดัผลการปฏิบตังิาน

• การใช้ทรัพยากรน้อยทีสุ่ดในการผลติ 

     หรือการดาํเนินงาน

ประหยดั             

(Economy)

• การสร้างผลผลติทีสู่งกว่าปัจจัยนําเข้า ประสิทธิภาพ         

(Efficiency) 

• การปฏิบัตงิานให้บรรลุวตัถุประสงค์ที่

กาํหนด

ประสิทธิผล  

(Effectiveness)

• การให้ความสําคญักบัผู้รับบริการ

เพือ่สร้างความพงึพอใจให้กบัผู้รับบริการ

คุณภาพบริการ       

(Service Quality)



ผลสมัฤทธิ์

(Results)
ผลผลิต

(Outputs)
ผลลพัธ์

(Outcomes)

คือ  วธิีการบริหารจดัการที่เป็นระบบที่มุ่งเนน้ที่ผลสมัฤทธิ์

  หรือผลการปฏิบตัิงานเป็นหลกั โดยมีการวดัผลการ 

    ปฏิบตัิงานที่ชดัเจน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ี่ตั้งไว้

                การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

(Result Based Management - RBM)



ผลผลิต

คือ สิ่งของหรือบริการที่เป็นรูปธรรมหรือรับรู้ได้

ที่จดัทาํหรือผลิตโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้

บุคคลภายนอกไดใ้ชป้ระโยชน์

เป็น คาํตอบที่วา่จะไดร้ับอะไรจากการผลิต 

หรือการจดัจา้ง/จดัซื้อ



ผลลพัธ์

หมายถงึ ผลประโยชนท์ี่ไดจ้ากผลผลิตและผลกระทบ

ที่มีต่อชุมชนและสิ่งแวดลอ้มจากการใชป้ระโยชน์

จากสินคา้และบริการที่จดัทาํหรือผลิตขึ้นมา

โดยหน่วยงานของรัฐ 

เป็น คาํตอบที่วา่ทาํไมจึงมีการผลิต 

หรือมีการจดัจา้ง/จดัซื้อผลผลิตนั้น



ผลสัมฤทธิ์หลกั (KRAs) คอื ผลผลติ หรือผลผลลพัธ์ของ

การปฏิบัตงิาน หรือเป็นสิ่งทีผู่้บังคบับัญชาต้องการจาก

ผู้ใต้บังคบับัญชาแต่ละงานมากทีสุ่ด เพราะฉะนั้นหากการ

ปฏิบัตงิานแล้ว ไม่สามารถทาํให้เกดิผลสัมฤทธิ์ทีต่้องการได้ 

แสดงว่าการปฏิบัตงิานครั้งนั้นไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์หลกั 

(Key Result Areas : KRAs) 



องค์ประกอบสําคญั

ของเป้าหมายผลการปฏิบัตงิาน

เป้าหมายผลการปฏิบัติงาน สมรรถนะที่คาดหวงั

เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ เป้าหมายในดา้นอื่นๆ

สอดคลอ้งกบัเป้าหมายผล

การปฏิบตัิงานระดบัองคก์ร

สอดคลอ้งกบังานตามภารกิจและตาํแหน่ง

หรืองานที่ไดร้ับมอบหมายพิเศษ

ผลสมัฤทธิ์หลกั-KRA 

ตวัชี้วดั-KPI

ค่าเป้าหมาย

ผลสมัฤทธิ์หลกั-KRA 

ตวัชี้วดั-KPI

ค่าเป้าหมาย

ชื่อสมรรถนะ          

ระดบัที่กาํหนด



• เครื่องมอืหรือดชันีทีใ่ช้ในการวดัหรือประเมนิว่าผลการ

ปฏิบัตงิานด้านต่างๆ ของบุคลากรเป็นอย่างไร

• แสดงถงึภารกจิทีบุ่คลากรจะต้องปฏิบัตบินพืน้ฐานของ

เป้าหมายทีไ่ด้ตั้งไว้

• ต้องสามารถวดัได้  และต้องอธิบายผลได้อย่างชัดเจน

ดชันีชี้วดัผลการปฏิบัติงาน                        

Key Performance   Indicators  (KPIs)



• สามารถวดัผลการปฏิบัตงิานหลกัตามมาตรฐานทีก่าํหนดไว้

• สามารถแสดงแนวโน้มของข้อมูลสําหรับการพฒันาและปรับปรุง

การปฏิบัตงิาน

วตัถุประสงค์ของการจัดทาํตวัชี้วดั        

ผลการปฏิบัติงาน



ประเภทของดชันีชี้วดั

ปริมาณ (Quantity)

คุณภาพ (Quality)

เวลา (Time)

ค่าใช้จ่าย (Cost)

ความพงึพอใจของผู้รับบริการ

(Customer Satisfaction)



ค่าของ KPIs

ค่าของ KPIs  แสดงเป็นตวัเลขในลกัษณะของ

ร้อยละ ( Percentage )

สัดส่วน ( Proportion )

อตัรา ( Rate )

อตัราส่วน ( Ratio )

จาํนวน ( Number )

ค่าเฉลีย่ ( Average or Mean )



• แนวทางของ Balanced Scorecard (BSC)

• อาศัยการกาํหนดจาก Key Result Areas - KRAs

• อาศัยการถาม-ตอบ (Questioning & Response)

แนวทางหรือวธิีการกาํหนดดชันีชี้วดั



• KRA (ขอบเขตภาระหน้าที)่ คอืสิ่งทีอ่งค์กรหรือบุคคลต้อง

ทาํหรือให้ความสนใจเพือ่ทีจ่ะทาํให้การดาํเนินการนั้น

ประสบความสําเร็จได้

• การกาํหนด KPIs เป็นการพจิารณาว่าการดาํเนินงานของ

องค์กรหรือบุคคลใน KRA แต่ละด้านเป็นอย่างไร

• KPIs คอืสิ่งทีจ่ะต้องวดัหรือประเมนิ เพือ่บ่งบอกว่าองค์กร

หรือบุคคลประสบความสําเร็จใน KRA ด้านนั้นๆ

Key  Result  Areas (KRAs)



การกาํหนด KPI



การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของงาน (KPI)

1 2 3 4 5

การให้คะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการนําเอาข้อมูลที่เป็นผลงานที่เกดิขึน้จริง ที่ผู้ถูก

ประเมินสามารถทาํได้สาํเร็จ ไปเทยีบว่าตรงกับค่าใดที่กาํหนดไว้เป็นค่าเป้าหมาย

ซึ่งจะเป็นคะแนนการประเมิน KPI ข้อนัน้

ผลงานที่ทาํได้สาํเร็จ

ค่าเป้าหมาย



การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของงาน (KPI)

1 2 3 4 5

คา่เป้าหมายตํ่าสดุที่รับได้

คา่เป้าหมายในระดบัตํ่า

กวา่มาตรฐาน

ค่าเป้าหมายที่เป็นค่า

มาตรฐานโดยทั่วไป

คา่เป้าหมายที่มีความยาก

ปานกลาง

ค่าเป้าหมายในระดบัท้าทาย 

มีความยากค่อนข้างมาก 

โอกาสสําเร็จ <50%

แนวทางการกําหนดคา่เป้าหมายเป็น 5 ระดบั



ตวัอย่างการกาํหนด TOR ของกองแผนงาน

KPIs จากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบตัิ 27



KRAs  ของกองแผนงาน

งานวเิคราะห์งบประมาณและอตัรากาํลงั

งานวจิยัสถาบัน

งานยุทธศาสตร์และตดิตามประเมนิผล

งานบริหารและธุรการ



KRAs

• งานวเิคราะห์งบประมาณและ

อตัรากาํลงั

• งานวจิัยสถาบัน

• งานยุทธศาสตร์และตดิตามและ

ประเมนิผล

•งานธุรการ

Customers

ผู้ใช้บริการภายใน

- ผู้บริหาร/สภามหาวทิยาลยั

- คณะ/หน่วยงานภายใน

ผู้ใช้บริการภายนอก

- สกอ.

- สํานักงบประมาณ

- กระทรวงศึกษาธิการ

- จังหวดั

- ฯลฯ

กองแผนงาน



KRAs งานวเิคราะห์งบประมาณและอตัรากาํลงั 

(ร้อยละ 100)

การจัดทําคาํของบประมาณแผ่นดนิ (ร้อยละ 40)

การจัดทํางบประมาณเงนิรายได้ (ร้อยละ 30)

การจัดทําแผนอตัรากาํลงั (ร้อยละ 30)



KRAs Customers

งานวเิคราะห์งบประมาณและอตัรากาํลงั

• การจัดทาํคาํของบประมาณ

แผ่นดนิ

• การจัดทาํงบประมาณเงนิรายได้

• การจัดทาํแผนอตัรากาํลงั

ผู้ใช้บริการภายใน

สภามหาวทิยาลยั 

ผู้บังคบับัญชา

 คณะ/หน่วยงานภายใน
ผู้ใช้บริการภายนอก

สกอ.

 สํานักงบประมาณ

 กระทรวงศึกษาธิการ



KRAs การจัดทําคาํของบประมาณแผ่นดนิ 

(ร้อยละ 40)
• การกาํหนดกรอบวงเงนิรายจ่ายขั้นตํ่า (ร้อยละ 10)

• การวเิคราะห์ สังเคราะห์ กรอบวงเงนิก่อนจัดส่ง สกอ./สงป. (ร้อยละ 10)

• การจัดทาํรูปเล่มเอกสารและการจัดส่ง สกอ./สงป. (ร้อยละ 10)

• การแจ้งวงเงนิทีไ่ด้รับอนุมตัิให้คณะ/หน่วยงาน (ร้อยละ 10)



กาํหนดนํา้หนักประเภทดชันีชี้วดั การจดัทาํคาํของบประมาณแผ่นดนิ

KRAs ปริมาณ คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย ความพงึ

พอใจ

การกาํหนดกรอบวงเงนิ

รายจ่ายขั้นตํา่
 

(8%)

 
(2%)

การวเิคราะห์ สังเคราะห์ 

กรอบวงเงนิก่อนจัดส่ง 

สกอ./สงป.

 
(8%)

 
(2%)

การจัดทาํรูปเล่มเอกสาร

และการจัดส่ง สกอ./สงป.
 

(8%)

 
(2%)

การแจ้งวงเงนิทีไ่ด้รับ

อนุมตัใิห้คณะ/หน่วยงาน
 

(8%)

 
(2%)



เกณฑ์ดชันีชี้วดัการกาํหนดกรอบวงเงนิรายจ่ายขั้นตํา่

ประเภท

ตวัชี้วดั

ดชันีชี้วดั (KPIs) 1 2 3 4 5

ปริมาณ

คุณภาพ ร้อยละความถูกต้อง

เหมาะสมของข้อมูล
60 70 80 90 100

เวลา จดัทาํได้ทนัตามกาํหนดเวลา ล่าช้ากว่า

เวลา 5 วนั

ล่าช้ากว่า

เวลา 3 

วนั

ตาม

กาํหนดเวลา

ก่อนเวลา  

3 วนั

ก่อนเวลา  

5 วนั

ความคุ้มค่า

ความพงึพอใจ



เกณฑ์ดชันีชี้วดัการวเิคราะห์ สังเคราะห์ กรอบวงเงนิก่อนจัดส่ง สกอ./สงป. 

ประเภท

ตวัชี้วดั

ดชันีชี้วดั (KPIs) 1 2 3 4 5

ปริมาณ

คุณภาพ ร้อยละความถูกต้อง

เหมาะสมของข้อมูล
60 70 80 90 100

เวลา จดัทาํได้ทนัตามกาํหนดเวลา ล่าช้ากว่า

เวลา 5 วนั

ล่าช้ากว่า

เวลา 3 

วนั

ตาม

กาํหนดเวลา

ก่อนเวลา  

3 วนั

ก่อนเวลา  

5 วนั

ความคุ้มค่า

ความพงึพอใจ



เกณฑ์ดชันีชี้วดัการจดัทาํรูปเล่มเอกสารและการจดัส่ง สกอ./สงป.

ประเภท

ตวัชี้วดั

ดชันีชี้วดั (KPIs) 1 2 3 4 5

ปริมาณ

คุณภาพ ร้อยละความถูกต้อง

เหมาะสมของข้อมูล
60 70 80 90 100

เวลา จดัทาํได้ทนัตามกาํหนดเวลา ล่าช้ากว่า

เวลา 5 วนั

ล่าช้ากว่า

เวลา 3 

วนั

ตาม

กาํหนดเวลา

ก่อนเวลา  

3 วนั

ก่อนเวลา  

5 วนั

ความคุ้มค่า

ความพงึพอใจ



เกณฑ์ดชันีชี้วดัการแจ้งวงเงนิทีไ่ด้รับอนุมตัใิห้คณะ/หน่วยงาน

ประเภท

ตวัชี้วดั

ดชันีชี้วดั (KPIs) 1 2 3 4 5

ปริมาณ

คุณภาพ ร้อยละความถูกต้อง

เหมาะสมของข้อมูล
60 70 80 90 100

เวลา จดัทาํได้ทนัตามกาํหนดเวลา ล่าช้ากว่า

เวลา 5 วนั

ล่าช้ากว่า

เวลา 3 

วนั

ตาม

กาํหนดเวลา

ก่อนเวลา  

3 วนั

ก่อนเวลา  

5 วนั

ความคุ้มค่า

ความพงึพอใจ



KPIs จากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบตัิ 38

KRAs การจัดทํางบประมาณเงนิรายได้ 

(ร้อยละ 30)
• ประมาณการรายรับ-รายจ่ายของมหาวทิยาลยั (10)

• การวเิคราะห์ สังเคราะห์ กรอบวงเงนิเสนอสภามหา’ลยั (15) 

• การแจ้งวงเงนิทีไ่ด้รับอนุมตัจิากสภาฯ ให้คณะ/หน่วยงาน (5)



กาํหนดนํา้หนักประเภทดชันีชี้วดั การจดัทาํงบประมาณเงนิรายได้ (30)
KRAs ปริมาณ คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย ความพงึ

พอใจ

ประมาณการรายรับ-

รายจ่ายของมหาวทิยาลยั

(10)

 
(8%)

 
(2%)

การวเิคราะห์ สังเคราะห์ 

กรอบวงเงนิเสนอสภา

มหา’ลยั  (15)

 
(10%)

 
(5%)

การแจ้งวงเงนิทีไ่ด้รับ

อนุมตัจิากสภาฯ ให้คณะ/

หน่วยงาน (5)

 
(3%)

 
(2%)



เกณฑ์ดชันีชี้วดัประมาณการรายรับ-รายจ่ายของมหาวทิยาลยั (10)

ประเภท

ตวัชี้วดั

ดชันีชี้วดั (KPIs) 1 2 3 4 5

ปริมาณ

คุณภาพ ร้อยละความถูกต้อง

เหมาะสมของข้อมูล
60 70 80 90 100

เวลา จดัทาํได้ทนัตามกาํหนดเวลา ล่าช้ากว่า

เวลา 5 วนั

ล่าช้ากว่า

เวลา 3 

วนั

ตาม

กาํหนดเวลา

ก่อนเวลา  

3 วนั

ก่อนเวลา  

5 วนั

ความคุ้มค่า

ความพงึพอใจ



เกณฑ์ดชันีชี้วดัการวเิคราะห์ สังเคราะห์ กรอบวงเงนิเสนอสภามหา’ลยั  (15)

ประเภท

ตวัชี้วดั

ดชันีชี้วดั (KPIs) 1 2 3 4 5

ปริมาณ

คุณภาพ ร้อยละความถูกต้อง

เหมาะสมของข้อมูล
60 70 80 90 100

เวลา จดัทาํได้ทนัตามกาํหนดเวลา ล่าช้ากว่า

เวลา 5 วนั

ล่าช้ากว่า

เวลา 3 

วนั

ตาม

กาํหนดเวลา

ก่อนเวลา  

3 วนั

ก่อนเวลา  

5 วนั

ความคุ้มค่า

ความพงึพอใจ



เกณฑ์ดชันีชี้วดัการแจ้งวงเงนิทีไ่ด้รับอนุมตัจิากสภาฯ ให้คณะ/หน่วยงาน (5)

ประเภท

ตวัชี้วดั

ดชันีชี้วดั (KPIs) 1 2 3 4 5

ปริมาณ

คุณภาพ ร้อยละความถูกต้อง

เหมาะสมของข้อมูล
60 70 80 90 100

เวลา จดัทาํได้ทนัตามกาํหนดเวลา ล่าช้ากว่า

เวลา 5 วนั

ล่าช้ากว่า

เวลา 3 

วนั

ตาม

กาํหนดเวลา

ก่อนเวลา  

3 วนั

ก่อนเวลา  

5 วนั

ความคุ้มค่า

ความพงึพอใจ



KPIs จากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบตัิ 43

KRAs  การจัดทําแผนอตัรากาํลงั (30)

• จดัทาํกรอบนโยบายการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัของ

มหาวทิยาลยั

• การวเิคราะห์ สังเคราะห์ แผนอตัรากาํลงัเสนอสภามหา’ลยั

• บริหารจดัการกรอบอตัรากาํลงัทีไ่ด้รับอนุมตัจิากสภาฯ ให้

คณะ/หน่วยงาน



กาํหนดนํา้หนักประเภทดชันีชี้วดั การจัดทํางบประมาณเงนิรายได้ (30)

KRAs ปริมาณ คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย ความพงึ

พอใจ

จัดทาํกรอบนโยบายการ

จัดทาํแผนอตัรากาํลงัของ

มหาวทิยาลยั (10)

 
(8%)

 
(2%)

การวเิคราะห์ สังเคราะห์ 

แผนอตัรากาํลงัเสนอสภา

มหา’ลยั  (10)

 
(10%)

 
(5%)

บริหารจัดการกรอบ

อตัรากาํลงัทีไ่ด้รับอนุมตัิ

จากสภาฯ ให้คณะ/

หน่วยงาน (10)

 
(3%)

 
(2%)

 
(5%)



เกณฑ์ดชันีชี้วดั จัดทาํกรอบนโยบายการจัดทาํแผนอตัรากาํลงัของมหาวทิยาลยั

ประเภท

ตวัชี้วดั

ดชันีชี้วดั (KPIs) 1 2 3 4 5

ปริมาณ

คุณภาพ ร้อยละความถูกต้อง

เหมาะสมของข้อมูล
60 70 80 90 100

เวลา จดัทาํได้ทนัตามกาํหนดเวลา ล่าช้ากว่า

เวลา 5 วนั

ล่าช้ากว่า

เวลา 3 

วนั

ตาม

กาํหนดเวลา

ก่อนเวลา  

3 วนั

ก่อนเวลา  

5 วนั

ความคุ้มค่า

ความพงึพอใจ



เกณฑ์ดชันีชี้วดั การวเิคราะห์ สังเคราะห์ แผนอตัรากาํลงัเสนอสภามหา’ลยั 

ประเภท

ตวัชี้วดั

ดชันีชี้วดั (KPIs) 1 2 3 4 5

ปริมาณ

คุณภาพ ร้อยละความถูกต้อง

เหมาะสมของข้อมูล
60 70 80 90 100

เวลา จดัทาํได้ทนัตามกาํหนดเวลา ล่าช้ากว่า

เวลา 5 วนั

ล่าช้ากว่า

เวลา 3 

วนั

ตาม

กาํหนดเวลา

ก่อนเวลา  

3 วนั

ก่อนเวลา  

5 วนั

ความคุ้มค่า

ความพงึพอใจ



เกณฑ์ดชันีชี้วดั บริหารจัดการกรอบอตัรากาํลงัทีไ่ด้รับอนุมตัจิากสภาฯ ให้

คณะ/หน่วยงาน

ประเภท

ตวัชี้วดั

ดชันีชี้วดั (KPIs) 1 2 3 4 5

ปริมาณ

คุณภาพ ร้อยละความถูกต้อง

เหมาะสมของข้อมูล
60 70 80 90 100

เวลา จดัทาํได้ทนัตามกาํหนดเวลา ล่าช้ากว่า

เวลา 5 วนั

ล่าช้ากว่า

เวลา 3 

วนั

ตาม

กาํหนดเวลา

ก่อนเวลา  

3 วนั

ก่อนเวลา  

5 วนั

ความคุ้มค่า

ความพงึพอใจ ความพงึพอใจของคณะ/

สํานักฯ
75 80 85 90 95



การถ่ายทอดเป้าหมายสู่ระดบับุคคล 

โดย  OS Matrix



การถ่ายทอดค่าเป้าหมายและตัวชี้วดัสู่ระดบับุคคล (งปม.แผ่นดนิ)

KRAs นน. 

(ร้อยละ)

สิริลกัษณ์

(หน.งาน)

สุธีรา ภูษติา วรรณภา ธัญลกัษณ์

กาํหนดกรอบวงเงินรายจ่ายขั้นตํ่า 10 4 2 2 2

การวิเคราะห์ สงัเคราะห์รอบวงเงิน

ก่อนจดัส่ง กท./สงป./สกอ. 
10 2 2 2 2 2

การจดัทาํรูปเล่นเอกสารและการ

จดัส่ง กท./สงป./สกอ. 
10 2 2 2 2 2

การแจง้วงเงินที่ไดร้ับจดัสรรให้

หน่วยงานพร้อมจดัทาํแผน
10 4 2 2 2

รวม 40 12 8 8 4 8



การถ่ายทอดค่าเป้าหมายและตัวชี้วดัสู่ระดบับุคคล (งปม.เงนิรายได้)

KRAs นน. 

(ร้อยละ)

สิริลกัษณ์

(หน.งาน)

สุธีรา ภูษติา วรรณภา ธัญลกัษณ์

ประมาณการรายรับ-รายจ่ายของ

มหาวทิยาลยั 10 3 - - 5 2

การวเิคราะห์ สังเคราะห์ กรอบวงเงนิ

เสนอสภามหา’ลยั 15 7 - - 8

การแจ้งวงเงนิทีไ่ด้รับอนุมตัจิากสภา

ฯ ให้คณะ/หน่วยงาน 5 - - - 5
รวม 30 10 - - 18 2



การถ่ายทอดค่าเป้าหมายและตัวชี้วดัสู่ระดบับุคคล (แผนอตัรากาํลงั)

KRAs นน. 

(ร้อยละ)

สิริลกัษณ์

(หน.งาน)

สุธีรา ภูษติ

า

- วรรณภา ธัญลกัษณ์

จัดทาํกรอบนโยบายการจัดทาํแผน

อตัรากาํลงัของมหาวทิยาลยั 10 5 5
การวเิคราะห์ สังเคราะห์ แผน

อตัรากาํลงัเสนอสภามหา’ลยั 10 5 5
บริหารจัดการกรอบอตัรากาํลงัที่

ได้รับอนุมตัจิากสภาฯ ให้คณะ/

หน่วยงาน

10 7 3

รวม 30 17 - - - 13



สรุปการถ่ายทอดค่าเป้าหมายและตัวชี้วดัสู่ระดบับุคคลของงานวเิคราะห์ฯ

KRAs (ผลผลติ) นน. 

(ร้อยละ)

สิริลกัษณ์

(หน.งาน)

สุธีรา ภูษติา วรรณภา ธัญลกัษณ์

การจัดทาํคาํของบประมาณ

แผ่นดนิ 
40 12 8 8 4 8

การจัดทาํงบประมาณเงนิ

รายได้
30 10 - - 15 5

การจัดทาํแผนอตัรากาํลงั 30 17 - - - 13

รวม 100 39 8 8 19 26

ต่อรอง



ภารงาน เลขานุการคณะ หัวหน้างาน บุคลากร

ภารงานบริหาร 30 20

ภาระงานประจาํ 20 40

ภาระงานเชิงพฒันา 20 10 10

อื่นๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 10 10 10

ผลการพฒันาตนเอง 5 5 5

ผลการประกนัคุณภาพฯ 5 5 5

ผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 70





KRAs งานยุทธศาสตร์และตดิตามประเมนิผล

• การจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ (มหาวทิยาลยั/สนอ./กอง)

• การจดัทาํแผนปฏิบัตงิานประจาํปี (มหาวทิยาลยั/สนอ./กอง)

• การตดิตามประเมนิผล (มหาวทิยาลยั/สนอ./กอง)



KRAs Customers

งานยุทธศาสตร์และตดิตามประเมนิผล

• การจัดทาํแผนยุทธศาสตร์

• การจัดทาํแผนปฏิบัตงิาน

  ประจําปี

• การตดิตามประเมนิผล

ผู้ใช้บริการภายใน

สภามหาวทิยาลยั 

ผู้บังคบับัญชา

 คณะ/หน่วยงานภายใน
ผู้ใช้บริการภายนอก

จังหวดั CEO 

สกอ.

 สํานักงบประมาณ

 กระทรวงศึกษาธิการ



กาํหนดนํา้หนักประเภทดชันีชี้วดั ........

KRAs ปริมาณ คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย ความพงึ

พอใจ



เกณฑ์ดชันีชี้วดั .... KRAs

ประเภทตัวชี้วดั ดชันีชี้วดั (KPIs) 1 2 3 4 5

ปริมาณ

คุณภาพ

เวลา

ความคุ้มค่า

ความพงึพอใจ



KRAs งานวจิัยสถาบัน

• ความพงึพอใจของผู้ประกอบการ

• ภาวะการมงีานทําของบัณฑติ

• FTES
• สถติขิ้อมูลเบือ้งต้น

• เวปไชต์กองแผนงาน



KRAs Customers

KRAs งานวจิัยสถาบัน

•ความพงึพอใจของผู้ประกอบการ
• ภาวะการมงีานทาํของบัณฑิต

• FTES
• สถติขิ้อมูลเบือ้งต้น

• เวปไชต์กองแผนงาน

ผู้ใช้บริการภายใน

สภามหาวทิยาลยั 

ผู้บังคบับัญชา

 คณะ/หน่วยงานภายใน

ผู้ใช้บริการภายนอก

นายจ้างบัณฑิต 

กพร.

 มหาวทิยาลยั/สถาบัน

 สมศ. และ สกอ.



กาํหนดนํา้หนักประเภทดชันีชี้วดั ........

KRAs ปริมาณ คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย ความพงึ

พอใจ



เกณฑ์ดชันีชี้วดั .... KRAs

ประเภทตัวชี้วดั ดชันีชี้วดั (KPIs) 1 2 3 4 5

ปริมาณ

คุณภาพ

เวลา

ความคุ้มค่า

ความพงึพอใจ



ทาํความเข้าใจในเป้าหมายการปฏิบัตงิาน และตวัชี้วดัขององค์กรที่ตนเกีย่วข้อง รวมถงึ
เป้าหมายการปฏิบัตงิานของตนเอง และหน่วยงานทีต่นรับผดิชอบ ซึ่งมาจากการตกลงกบั
ผู้บังคบับัญชาทีเ่หนือขึน้ไป

ถ่ายทอดผลสําเร็จของงาน ตวัชี้วดั และค่าเป้าหมายลงไปเป็นผลสําเร็จของงาน โดยให้
สอดคล้องกบัเป้าหมายการปฏิบัตงิานของตน หน่วยงานรวมทั้งองค์กร โดยร่วมตั้งกบั
ผู้ใต้บังคบับัญชา

ร่วมกบัผู้ใต้บังคบับัญชาในการวางแผนพฒันาผลการปฏิบัตงิานของผู้ปฏิบัตงิานให้ดยีิง่ขึน้ 
โดยการเสริมสร้างสิ่งที่เป็นจุดเด่นตามความเหมาะสม

ตดิตามการปฏิบัตงิานตามเป้าหมายการปฏิบัตงิานของตนเอง ส่วนงานทีต่นรับผดิชอบ
และตดิตามการปฏิบัตงิานตามเป้าหมายการปฏิบัตงิานของผู้ใต้บังคบับัญชาตามเวลาที่
กาํหนด โดยอาจสอนงานหรือให้คาํแนะนําให้กาํลงัใจผู้ใต้บังคบับัญชาตามความจําเป็น

ประเมินผลการปฏิบัตงิานตามเป้าหมายการปฏิบัตงิานของผู้ใต้บังคบับัญชาตามทีไ่ด้ตกลง
กนัไว้ในเบือ้งต้น

บทบาทของผู้อาํนวยการสํานัก/กองไปจนถงึผู้อาํนวยการกลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย 
ตลอดจนผู้บังคบับัญชาในการบริหารผลการปฏิบัติงาน



ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานและการประเมินสมรรถนะ / คุณลกัษณะในการ

ปฏิบตัิงาน มีขอ้ควรระวงั

1. ตอ้งเขา้ใจวตัถุประสงคข์องการประเมิน

2. ตอ้งกาํหนดเกณฑก์ารประเมินที่ชดัเจนและตอ้งมีการชี้แจงใหทุ้กคนไดร้ับรู้

ก่อนประเมิน

3. ตอ้งนาํระบบการประเมินไปใชค้วบคู่กบัการบริหารงานและทาํจนเป็นเรื่อง

ปกติ

4. ผลของการประเมินตอ้งเนน้ใหเ้กิดทางบวกมากกวา่ทางลบ

5. ตอ้งสร้างความรู้ความเขา้ใจของผูถู้กประเมินก่อนเริ่มการประเมิน

6. ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งตอ้งมีความยตุิธรรมใหข้อ้มูลที่เป็นจริง ตอ้งไม่มีอคติต่อ

ผูถู้กประเมิน

 

ข้อควรระวงั



แบบฟอร์มการกาํหนด KPIs



KRAs  ของกอง............................

งาน..............................

งาน..............................

งาน..............................

งาน.............................



KRAs

• งาน...............................

• งาน...............................

• งาน...............................

•งาน................................

Customers

ผู้ใช้บริการภายใน

- ..................................

- ....................................

ผู้ใช้บริการภายนอก

- ...................................

- ....................................

- ..................................

             ฯลฯ

กอง.....................



KRAs งาน...................... (นํา้หนักร้อยละ 100)

ผลผลติที่ 1 ................................ (นํา้หนักร้อยละ ….)

ผลผลติที่ 2 ................................ (นํา้หนักร้อยละ ….)

ผลผลติที่ N ................................ (นํา้หนักร้อยละ ….)



KRAs

• งาน..........................

• งาน..........................

• งาน..........................

•งาน...........................

Customers

ผู้ใช้บริการภายใน

- ..................................

- ....................................

ผู้ใช้บริการภายนอก

- ...................................

- ....................................

- ..................................

             ฯลฯ

งาน..........................



KRAs ผลผลติที ่1 ........ (นํา้หนักร้อยละ......)

• .........................................  (ร้อยละ …)

• .........................................  (ร้อยละ …)

• .........................................  (ร้อยละ …)

• .........................................  (ร้อยละ …)

ฯลฯ 



กาํหนดนํา้หนักประเภทดชันีชี้วดั KRAs ของผลผลติที ่....

KRAs ปริมาณ คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย ความพงึ

พอใจ



เกณฑ์ดชันีชี้วดัของ KRAs ของ.....

ประเภทตวัชี้วดั ดชันีชี้วดั 

(KPIs)

1 2 3 4 5

ปริมาณ

คุณภาพ

เวลา

ความคุ้มค่า

ความพงึพอใจ



เกณฑ์ดชันีชี้วดั .... KRAs

ประเภทตัวชี้วดั ดชันีชี้วดั (KPIs) 1 2 3 4 5

ปริมาณ

คุณภาพ

เวลา

ความคุ้มค่า

ความพงึพอใจ



การถ่ายทอดค่าเป้าหมายและตัวชี้วดัสู่ระดบับุคคล 

KRAs ผลผลติที ่...... นน. 

(ร้อยละ)

นาย ก นาย ข นาย ค นาย ง นาย จ

รวม



สรุปการถ่ายทอดค่าเป้าหมายและตัวชี้วดัสู่ระดบับุคคลของงาน....

KRAs (ผลผลติ) นน. 

(ร้อยละ)

นาย ก นาย ข นาย ค นาย ง นาย จ

รวม



การถ่ายทอดค่าเป้าหมายและตวัชี้วดัสู่ระดบับุคคล

KRAs (ผลผลติ) นํา้หนัก

(ร้อยละ)

นาย ก นาย ข นาย ค นาย ง นาย จ

ผลผลิตที่ ......

ผลผลิตที่ ......

ผลผลิตที่ ......

ผลผลิตที่ ......

รวม 100
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