
การประเมนิผลการปฏิบติังาน

Performance  Management  system

https://kku.world/ebhex



ประกาศคณะกรรมการ
บรหิารงานบุคคล
ประจาํมหาวทิยาลัย

ขอนแก่น
 

ฉบบัที� 1/2564 
เรื�อง หลักเกณฑ์และวธิกีารประเมนิผลการปฏิบติังาน
ของพนกังานมหาวทิยาลัยและลกูจา้งของมหาวทิยาลัย

ฉบบัที� 3/2564 
เรื�อง หลักเกณฑ์และวธิกีารประเมนิผลการปฏิบติัราชการ
ของขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศึกษา

https://kku.world/ebhex



ประกาศทั�ง 2 ฉบบั
มผีลบงัคับตั�งแต่วนัที� 1 มถินุายน 2564 เป�นต้นไป

บทเฉพาะกาล
ประกาศ ก.บ.ม. ฉบบัที� 1/2564

การประเมนิผลการปฏิบติังาน
ของพนกังานมหาวทิยาลัยและลกูจา้งมหาวทิยาลัย
ในรอบการประเมนิตั�งแต่วนัที� 1 มถินุายน 2563
ถึงวนัที� 31 พฤษภาคม 2564 ใหด้าํเนนิการ
ตามประกาศ ก.บ.ม. (ฉบบัที� 7/2558) 

ต่อไปจนกวา่จะแล้วเสรจ็

บทเฉพาะกาล
ประกาศ ก.บ.ม. ฉบบัที� 3/2564

การประเมนิผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการ
ในรอบการประเมนิตั�งแต่วนัที� 1 ธนัวาคม 2563
ถึงวนัที� 31 พฤษภาคม 2564 ใหด้าํเนนิการ
ตามปตามประกาศ ก.บ.ม. (ฉบบัที� 1/2559)

ลงวนัที� 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ต่อไปจนกวา่จะแล้วเสรจ็



 รอบการประเมนิ

พนกังานมหาวทิยาลัยและลกูจา้งของมหาวทิยาลัย
 

ประเมนิผลการปฏิบติังานป�ละ 1  ครั�ง
รอบการประเมนิตั�งแต่

วนัที� 1 มถินุายน ถึงวนัที� 31 พฤษภาคม ของป�ถัดไป

ขา้ราชการ
 

ประเมนิผลการปฏิบติังานป�ละ 2 รอบ รอบละ 6 เดือน
รอบที� 1 ตั�งแต่วนัที� 1 มถินุายน ถึงวนัที� 

30 พฤศจกิายน ของทกุป�
รอบที� 2 ตั�งแต่วนัที� 1 ธนัวาคม ถึงวนัที�

31 พฤษภาคม ของป�ถัดไป



ทั�งนี� ผูป้ระเมนิตามลําดบัที� 1 –4 สามารถ

การประเมนิผลการปฏิบติังานตามประกาศนี�

สว่นงานอาจพจิารณากําหนดผูป้ระเมนิเพิ�มเติม

มอบอํานาจใหผู้ที้�ไดร้บัมอบหมายตามลําดบัที� 5 เป�น
ผูป้ระเมนิแทนก็ไดต้ามความเหมาะสม แต่ต้องทําเป�น
คําสั�งมอบอํานาจ โดยใหผู้ม้อํีานาจประเมนิตามลําดบั
ที�  1 – 4 แล้วแต่กรณเีป�นผูอ้อกคําสั�งมอบอํานาจไว้
เป�นหลักฐานดว้ย  

มใิชเ่ป�นการประเมนิในรปูแบบของคณะกรรมการ 
แต่เป�นการประเมนิโดยผูบ้งัคับบญัชาที�มอํีานาจหรอื
ไดร้บัมอบอํานาจ  

ไดต้ามความเหมาะสม โดยจดัทําเป�นประกาศของ
สว่นงาน

ผูป้ระเมนิและผูร้บัประเมนิ



คณะกรรมการ
กลั�นกรอง

มอํีานาจหนา้ที�พจิารณากลั�นกรอง
และตรวจสอบกระบวนการประเมนิ

มาตรฐานการประเมนิ และเสนอความเหน็
เพื�อพฒันาระบบ และกลไกการประเมนิผล

การปฏิบติัราชการ 
โดยมอีงค์ประกอบ ดงันี�

1.สาํนกังานอธกิารบดี สาํนกังานสภามหาวทิยาลัย ใหม้อีงค์ประกอบ ดงันี�    
   (1) อธกิารบดหีรอืรองอธกิารบดทีี�ไดร้บัมอบหมาย 
         เป�นประธานกรรมการ
   (2) ผูท้รงคณุวุฒภิายนอกสว่นงานหรอืหนว่ยงาน จาํนวน 4 คน 
         เป�นกรรมการ
   (3) หวัหนา้สว่นงานหรอืหวัหนา้หนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้ง เป�นเลขานกุาร

2. คณะ วทิยาลัย สาํนกั หรอืสว่นงานที�เรยีกชื�ออยา่งอื�น 
    ใหม้อีงค์ประกอบ ดงันี�
   (1) หวัหนา้สว่นงานหรอืผูที้�ไดร้บัมอบหมาย   เป�นประธานกรรมการ
   (2) ผูแ้ทนจากคณะกรรมการประจาํสว่นงาน จาํนวน 3 คน เป�นกรรมการ
   (3) ผูท้รงคณุวุฒภิายนอกสว่นงาน จาํนวน 1 คน  เป�นกรรมการ
   (4) ผูอํ้านวยการกองบรหิารงานคณะ  เป�นเลขานกุาร
         หรอืเทียบเท่าหรอืผูที้�ไดร้บัมอบหมาย

กรรมการตามขอ้ 1 (2) ขอ้ 2 (2) (3)
ให้คณะกรรมการประจาํสว่นงานพจิารณาเลือก



องค์ประกอบและสดัสว่นการประเมนิ

การประเมนิสมรรถนะ
รอ้ยละ 30

ประเมนิจากความรู ้ความสามารถ พฤติกรรม
และทักษะ ตามตําแหน่งงานที�สว่นงานกําหนด

 

การประเมนิผลสมัฤทธิ�
รอ้ยละ70

ประเมนิจากผลสมัฤทธิ�ของงานดา้นปรมิาณงาน
ด้านคณุภาพงาน หรอืด้านอื�น ๆ ตามขอ้ตกลง

การปฏิบติังานที�สว่นงานกําหนด



องค์ประกอบ
และสดัสว่น

การประเมนิ (ต่อ)

 การกําหนดหัวขอ้รายละเอียดที�จะประเมนิ

 วธิกีารและเกณฑ์ในการประเมนิและอื�น ๆ 
       ของทั�ง 2 องค์ประกอบ

       ที�เกี�ยวขอ้ง

       ให้สว่นงานสามารถกําหนดได้ตามความเหมาะสม
และให้จดัทําเป�นประกาศของสว่นงาน

สว่นงานอาจปรบัสดัสว่นการประเมนิให้เหมาะสม
กับภารกิจของสว่นงานได้ โดยต้องได้รบัความเห็นชอบ
จากอธกิารบดีและให้จดัทําเป�นประกาศของสว่นงาน 
(กรณีขา้ราชการ ผลสมัฤทธิ�จะต้องมสีดัสว่นคะแนน
ไมน่้อยกวา่รอ้ยละ70)



การจดักลุ่ม
คะแนน 
เป�น 5 ระดับ

90.00 – 100.00

80.00 – 89.99

70.00 – 79.99

60.00 – 69.99

ตํ�ากวา่ 60.00

ดีมาก
ดีเด่น

ดี
พอใช้
ไมผ่า่นการประเมนิ



ก่อนเริ�มรอบการประเมนิแต่ละรอบ
ผูป้ระเมนิและผูร้บัการประเมนิกําหนดขอ้ตกลงรว่มกัน
เกี�ยวกับการมอบหมายงานและการประเมนิผลการปฏิบติังาน
***ตามองค์ประกอบดา้นสมรรถนะและผลสมัฤทธิ�ตามที�
สว่นงานกําหนด***

ระหวา่งรอบการประเมนิ
กรณมีกิีจกรรม โครงการ หรอืงานที�มคีวามสาํคัญ หรอืเรง่ดว่น
ซึ�งสง่ผลต่อการปฏิบติังาน ผูป้ระเมนิและผูร้บัการประเมนิ 
อาจมกีารปรบัปรงุขอ้ตกลงในการปฏิบติังานใหมไ่ด ้
ทั�งนี�  จะต้องเป�นไปเพื�อประโยชนข์องสว่นงานหรอืหนว่ยงาน
และมหาวทิยาลัย

วธิกีารประเมนิ
 



สง่ผลการประเมนิผลการปฏิบติังานใหม้หาวทิยาลัย
แจง้ผลการประเมนิให้ผูร้บัการประเมนิทราบและลงลายมอืชื�อในการรบัทราบเป�นรายบุคคลให้แล้วเสรจ็
ทั�งนี�การแจง้ผลการประเมนิและการรบัทราบผลการประเมนิให้สามารถใชว้ธิกีารทางอิเล็กทรอนกิสไ์ด้

 
เมื�อผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั�นกรองแล้วให้ผูป้ระเมนิ

เมื�อสิ�นรอบการประเมนิ

ผูร้บัการประเมนิ
ต้องรายงานผลการปฏิบติังานต่อผูบ้งัคับบญัชา

ภายใน 15 วนั

ผูป้ระเมนิ
ประเมนิผลการปฏิบติังานตามขอ้ตกลง

ที�ไดร้บัมอบหมาย และเสนอคณะกรรมการกลั�นกรอง
พจิารณาใหเ้สรจ็สิ�นโดยเรว็ 



 สว่นงานหรอืหนว่ยงานสามารถกําหนดแบบฟอรม์

 วธิกีารดําเนนิการประเมนิผลการปฏิบติังาน

ขอ้ตกลงการปฏิบติังาน รายงานผลการปฏิบติังาน สรปุผล
การประเมนิ การแจง้ผลการประเมนิ และอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับ
การประเมนิผลการปฏิบติังาน ไดต้ามความเหมาะสม 
โดยใหจ้ดัทําเป�นประกาศของสว่นงาน  

ตามประกาศนี� สว่นงานหรอืหนว่ยงานสามารถใชร้ะบบ
การประเมนิผลการปฏิบติังานแบบอิเล็กทรอนกิสไ์ด ้



การอุทธรณ์
ผลการประเมนิ

 กรณีที�ผูร้บัการประเมนิเหน็วา่ตนไมไ่ดร้บัความเป�นธรรมในการประเมนิผลการปฏิบติังาน
ใหอุ้ทธรณผ์ลการประเมนิต่อหวัหนา้สว่นงาน ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัรบัทราบการแจง้ผลการประเมนิ
และใหค้ณะกรรมการประจาํสว่นงานทําหนา้ที�พจิารณาการอุทธรณผ์ลการประเมนิผลการปฏิบติังาน

โดยใหด้าํเนนิการพจิารณาการอุทธรณใ์หเ้สรจ็สิ�นโดยเรว็ ผลการอุทธรณเ์ป�นประการใด
ใหเ้สนออธกิารบดวีนิจิฉัย คําวนิจิฉัยของอธกิารบดถืีอเป�นที�สดุ 



กรณีไมผ่า่นการประเมนิผลการปฏิบติังาน

พนกังานมหาวทิยาลัยและลกูจา้งของมหาวทิยาลัย
 

ใหส้ว่นงานหรอืหนว่ยงานใหโ้อกาสผูนั้�นได้ปฏิบติังาน
ต่อไปอีก 1 รอบการประเมนิ และใหม้กีระบวนการกํากับ
ติดตามการปฏิบติังานตามความเหมาะสม

**กรณไีมผ่า่นการประเมนิผลการปฏิบติังานการปฏิบติังาน
2 รอบการประเมนิติดต่อกัน ใหห้วัหนา้สว่นงานหรอืหนว่ย
งานเสนออธกิารบดีพจิารณาสั�งใหผู้น้ั �นพน้สภาพการเป�น
พนกังานมหาวทิยาลัย ณ วนัที� 1 ตลุาคม ของป�นั�น

ขา้ราชการ
 

ใหห้วัหน้าสว่นงานหรอืหวัหนา้หนว่ยงานพจิารณาดําเนินการ
ตาม กฎ ก.พ.อ.วา่ด้วยการสั�งใหข้า้ราชการพลเรอืนในสถาบนั
อุดมศึกษาออกจากราชการ กรณีไมส่ามารถปฏิบติัราชการ
ใหม้ปีระสทิธภิาพเกิดประสทิธผิล พ.ศ. 2558 และที�แก้ไข
เพิ�มเติม



กรณีพนกังานมหาวทิยาลัย
ถกูสั�งให้พน้สภาพ

จากการเป�นพนกังานมหาวทิยาลัย

พนกังานมหาวทิยาลัยผูใ้ดถกูสั�งใหพ้น้สภาพจากการเป�นพนกังานมหาวทิยาลัย เนื�องจากไมผ่า่น
การประเมนิผลการปฏิบติังาน ใหม้สีทิธริอ้งทกุข ์โดยทําเป�นหนงัสอืถึงประธานคณะกรรมการอุทธรณ์
รอ้งทกุขแ์ละพทัิกษ์ระบบคณุธรรม ประจาํมหาวทิยาลัย ภายใน 30 วนั นับแต่วนัที�ไดร้บัแจง้คําสั�ง

ใหพ้น้สภาพจากการเป�นพนกังานมหาวทิยาลัย



Q&A
สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติม
งานกลยุทธท์รพัยากรบุคคล

กองทรพัยากรบุคคล
สาํนกังานอธกิารบดี

โทร. 48196

รายละเอียดประกาศ
หลักเกณฑ์ที�เกี�ยวขอ้ง

https://kku.world/ebhex


