
กองทรัพยากรบุคคล

การประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์



การกาํหนดสัดส่วนของ ผลงาน และ สมรรถนะ

*สว่นงานอาจกําหนดสดัสว่นแตกตา่งได้ แตต่้องมีสดัสว่นผลงานไมน่้อยกวา่ร้อยละ 70 

และทําเป็นประกาศของสว่นงาน

CompetencyPA

ระบบการประเมนิผลการปฏบิัตงิานของ

มหาวทิยาลัยมหดิล

ข้อมลูจาก: ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ปฏิบตัิงาน พ.ศ. 2559 ข้อ 12
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Mahidol University



นโยบาย e-HR ของมหาวทิยาลัยมหดิล

MU Work Points

ระบบสนับสนุนการขอ
ตาํแหน่งทางวชิาการ 

Online

การประเมนิ      
ผลการปฏบิตังิาน

e-HR

• ก.พ.อ.03• e-PA

• e-Competency



ระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานออนไลน์

(e-PA)
โดยความร่วมมือระหว่างกองเทคโนโลยีสารสนเทศและกองทรัพยากรบุคคล



เตรียมข้อมูลข้อตกลงการปฏบิตังิาน

ให้ผู้ รับการประเมินจดัทําข้อตกลงการปฏิบตัิงาน โดยข้อตกลง

ของการปฏิบตัิงานนัน้ ประกอบด้วยประเภทของงานดงัตอ่ไปนี ้

1. ภารกิจที่สอดคล้องกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั

และแผนกลยทุธ์ของสว่นงาน

2. ภารกิจหลกัของตําแหน่งงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบตาม

คําบรรยายลกัษณะงาน

3. ภารกิจที่รับมอบหมาย เช่น การมอบหมายพิเศษเพิ่มเติมเพื่อ

การพฒันาคณุภาพของงานและสมรรถนะของผู้ รับการประเมิน

ด้วยการมอบหมายงานโครงการ (Project Assessment) การ

ขยายขอบเขตงาน (Job Enrichment) และหรืองานอื่นๆ

4. ภารกิจเพื่อสว่นรวม เช่น งานพิธีการหรืองานกิจกรรมของ

มหาวิทยาลยัหรือสว่นงาน เมื่อผู้ประเมินและผู้ รับการประเมิน

จดัทําข้อตกลงในแบบประเมินฯเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ รับการประเมิน

ลงลายมือไว้เป็นหลกัฐาน

 

เมนูและการใช้งาน e-PA

กระบวนการประเมินโดย

ผู้บงัคบับญัชา

ข้อมลูจาก: ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ปฏิบตัิงาน พ.ศ. 2559 ข้อ 13





ตัวอย่างการสร้างข้อตกลงฯ
หน้า A



ตัวอย่างการสร้างข้อตกลงฯ

หน้า B



ลาํดับ

ที่

ประเภท

ของงาน
ข้อตกลงภาระงาน ปี 2559

ร้อยละ 

(นํา้หนัก)

ตัวชีว้ัด

ความสาํเร็จของงาน
สูงกว่ามาตรฐานมาก สูงกว่ามาตรฐาน มาตรฐาน ตํ่ากว่ามาตรฐาน

ตํ่ากว่ามาตรฐาน

มาก

  
งานพฒันาระบบบริหารผลงานและ

สมรรถนะ
       

1 งานประจํา

อํานวยความสะดวกในการติดตัง้โปรแกรม

การประเมินสมรรถนะออนไลน์ (e-

Competency) แก่สว่นงาน

5
จํานวน (60)

คณุภาพ (40)

มีสว่นงานใหม่ที่ได้รับการ

ติดตัง้โปรแกรม 

ตัง้แต ่5 หน่วยงานขึน้ไป 

และมีการทดลองใช้

ประเมิน

มีสว่นงานใหม่ที่ได้รับ

การติดตัง้โปรแกรม 

จํานวน 3-4 หน่วยงาน 

และมีการทดลองใช้

ประเมิน

มีสว่นงานใหม่ที่ได้รับ

การติดตัง้โปรแกรม 

จํานวน 3-4 หน่วยงาน 

แตไ่ม่มีการทดลองใช้

มีสว่นงานใหม่ที่ได้รับ

การติดตัง้โปรแกรม 

จํานวน 1-2 หน่วยงาน 

แตไ่ม่มีการทดลองใช้

ไม่มีสว่นงานใหม่ที่

ได้รับการติดตัง้

โปรแกรม

2 งานพฒันา

การปรับปรุงข้อตวัชีว้ดัพฤติกรรม (BI) ของ

สมรรถนะหลกั และสมรรถนะทางการ

บริหาร

20
เวลา (60)

คณุภาพ (40)

มีแนวทางการสื่อสารเรื่อง

สมรรถนะที่ช่วยให้

บคุลากรทกุระดบัเข้าใจ

ได้ง่าย 

ผู้บริหารอนมุตัิร่าง BI 

และนําไปแก้ไขในระบบ

เพื่อพร้อมประเมินปีงบ

ฯ หน้า

จํานวนสมรรถนะหลกั 

และสมรรถนะทางการ

บริหารที่ปรับปรุง BI =  

ร้อยละ 100

จํานวนสมรรถนะหลกั 

หรือสมรรถนะทางการ

บริหารที่ปรับปรุง BI < 

ร้อยละ 75

จํานวนสมรรถนะหลกั 

หรือสมรรถนะทางการ

บริหารที่ปรับปรุง BI < 

ร้อยละ 50

3 งานพฒันา

จดัทํารายงานสรุปประเดน็ปัญหาด้านการ

ประเมินสมรรถนะที่ให้คําปรึกษาแก่สว่น

งานหรือจดัการปัญหาด้วยตนเอง

5
เวลา (60)

คณุภาพ (40)

มีการดําเนินการแก้ไข

ปัญหาที่พบอย่างเป็น

ระบบ

มีการวิเคราะห์สาเหตุ

ของปัญหาและแนว

ทางแก้ไข

รายงานสรุปประเดน็

ปัญหาเสร็จภายในช่วง

ไตรมาศที่ 4 ของปีงบฯ 

59

รายงานสรุปประเดน็

ปัญหาเสร็จลา่ช้า

กวา่ไตรมาศที่ 4 ของปี

งบฯ 60

ไม่มีการรวบรวมข้อมลู

หรือสรุปประเดน็

ปัญหาที่พบ

4 งานพฒันา
จดัทําและเผยแพร่คูม่ือการประเมิน

สมรรถนะออนไลน์
10

เวลา (60)

คณุภาพ (40)

มีการดําเนินการแก้ไข

ปัญหาที่พบอย่างเป็น

ระบบ

มีการวิเคราะห์สาเหตุ

ของปัญหาและแนว

ทางแก้ไข

รายงานสรุปประเดน็

ปัญหาเสร็จภายในช่วง

ไตรมาศที่ 4 ของปีงบฯ 

60

รายงานสรุปประเดน็

ปัญหาเสร็จลา่ช้ากวา่

ไตรมาศที่ 4 ของปีงบฯ 

61

ไม่มีการรวบรวมข้อมลู

หรือสรุปประเดน็

ปัญหาที่พบ

ตัวอย่างการกําหนดตัวชี้วัดตวัอย่างการกาํหนดเกณฑ์การประเมนิ



การประเมนิสมรรถนะออนไลน์
( e-Competency )
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Mahidol Competency Model

สมรรถนะหลัก
(Core Competency)

สมรรถนะทางการบริหาร 
(Managerial Competency)

สมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ 
(Functional Competency)

CC

MC

FC

5

10 
เลือก 

5

4

1. 1. ความยดึมัน่ในคณุธรรม 

2. 2. การมุง่ผลสมัฤทธิ์ 

3. 3. ความรับผิดชอบในงาน

4. 4. การทํางานเป็นทีม 

5. 5. การวางแผนการทํางาน 

อยา่งเป็นระบบ

1. 1. การมีวิสยัทศัน์   

2. 2. ความเป็นผู้ นํา   

3. 3. ศกัยภาพเพื่อนําการ

ปรับเปลีย่น 

4. 4. การคิดเชิงกลยทุธ์                     

5. 5. การควบคมุตนเอง                    

6. 6. การให้อํานาจแก่ผู้ อื่น                

7. 7. การมองภาพองค์รวม                

8. 8. การพฒันาศกัยภาพคน             

9. 9. การดําเนินการเชิงรุก                 

10. 10. ศิลปะการสื่อสารจงูใจ



ตาํแหน่ง
Common functional competency 

(CFC) 

Specific functional competency 

(SFC)       

อาจารย์ CFC 01  ความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลยัมหิดล

(ครอบคลมุภาระงาน 4 ด้านของอาจารย์ ได้แก่

การสอน การวิจยั การบริการวิชาการ การทํานบุํารุง

ศิลปวฒันธรรม และการครองตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารย์)

สว่นงานอาจพิจารณาเลือก SFC อีก 1-2 ตวั

    SFC 01 ทกัษะการจดัการเรียนการสอน 

    SFC 02 ทกัษะการวิจยั 

    SFC 03 ทกัษะการให้คําแนะนําปรึกษา  

    SFC 04 การเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่อง

โดยพิจารณาจากพนัธกิจและยทุธศาสตร์ของ

ภาควิชา/สว่นงาน รวมถงึภาระงานของอาจารย์

นักวจิัย CFC01   ทกัษะการแก้ปัญหาและการตดัสนิใจ

CFC02   ทกัษะการวิจยั

CFC03   ทกัษะการสื่อสาร 

CFC04   การเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่อง

SFC01  ทกัษะการจดัการเครื่องมือและอปุกรณ์ทาง

             วิทยาศาสตร์

(สําหรับผู้ปฏิบตัิงานที่ต้องใช้เครื่องมือและอปุกรณ์

ทางวิทยาศาสตร์) 

     Functional Competency ตาํแหน่งสายวชิาการ 



ระดบัความสามารถที่คาดหวังของสายวชิาการ

อายุงาน/ตาํแหน่ง/ความก้าวหน้าในสายวชิาการ ระดบั

ระดบัผู้ชว่ยอาจารย์/ อาจารย์อายงุาน 0-2 ปี 1

อาจารย์อายงุาน >2-5 ปี 2

อาจารย์อายงุาน 5 ปีขึน้ไป/ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 3

รองศาสตราจารย์ 4

ศาสตราจารย์ 5



Functional Competency ตาํแหน่งอื่นๆ
http://intranet.mahidol/op/orpr/newhr/?page_id=258



ระดับความสามารถที่คาดหวังของสายสนับสนุน

ระดบัความสามารถที่คาดหวัง

1 2 3 4 5

(0-4 ปี)

(ระดบัปฏิบตัิงาน)

(>4-10 ปี)

(ระดบัปฏิบตัิงาน)

(>10 ปี/ชํานาญงาน) ชํานาญงานพิเศษ

ระดบัความสามารถที่คาดหวัง

1 2 3 4 5

(ระดบัปฏิบตัิการ 

อายงุาน 0-2 ปี)

 (ระดบัปฏิบตัิการ 

อายงุาน >2-5 ปี)

(ระดบัปฏิบตัิการ 

อายงุาน >5-10 ปี/

ระดบัหวัหน้าหน่วย/

ชํานาญการ)

(ระดบัปฏิบตัิการ 

อายงุาน >10 ปี/

ระดบัหวัหน้างาน/

ชํานาญการพิเศษ)

(ระดบัผู้ อํานวยการ/

หวัหน้าฝ่าย/

เชี่ยวชาญ/

เชี่ยวชาญพิเศษ)

บุคลากรที่มีวุฒติํ่ากว่าปริญญาตรี (โดยรวมทัง้ปวช. ปวส.)

บุคลากรที่มีวุฒปิริญญาตรีขึน้ไป



สัดส่วนของสมรรถนะ (Competency)

สัดส่วนสมรรถนะ

= 20
ปฏบิัตกิาร

สัดส่วนสมรรถนะ

= 40
บริหาร
อื่นๆ

CC = 10

FC = 10

CC = 10         13.33

FC = 10         13.33

MC = 20        13.34

PA Competency

80

60

50 สัดส่วนสมรรถนะ

= 50
บริหาร

ต้น+กลาง

CC = 20         16.67

FC = 10         16.66

MC = 20        16.67

ตวัอย่าง

40÷3

50÷3



วธิีที่ 1 : เข้าระบบฯ จาก Banner 

ในเวบ็ไซต์ของกองทรัพยากรบุคคล

(Intranet)

วธิีที่ 2 : เข้าระบบโดยตรง ที่ URL

e-performance.mahidol

การเข้าใช้งานระบบ e-Competency



Username

รหสัผ่านของท่าน

การเข้าใช้งานระบบ e-Competency



เลือก รอบการประเมนิเลือก ปีงบประมาณ 

2559

1 2

กรุณาเลือก ปีงบประมาณที่จะประเมนิ และรอบการประเมนิให้ถกูต้อง



การเลือกสิทธิ์ผู้เข้าใช้งาน

ผู้ประเมิน(ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้น)

ผู้ประเมิน



หวัข้อประเมนิผล 

ให้ท่านเลือกประเมนิ

สมรรถนะ 

และระบบจะแสดงรายชื่อ

ของผู้ที่ท่านมีสิทธิ์ประเมนิ

ตรวจสอบผู้ใช้งานว่าเป็น

ชื่อของท่านหรือไม่ ?

12



 

มีเขียว 2 ใน 3

จงึจะสามารถประเมินในระดบัต่อไปได้

วธิีการประเมนิ



ไม่เข้ากฎ

2 ใน 3

3 ใน 4 

4 ใน 5

จงึไม่สามารถประเมินในระดบัต่อไปได้
(ระบบจะลอคโดยอัตโนมัต)ิ



ต้องมีพฤตกิรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

จาํนวน Bullet ต้องผ่าน คดิเป็น

1 1 1/1

2 2 2/2

3 2 2/3

4 3 3/4

5 3 3/5

6 4 4/6

เงื่อนไขการผ่านแต่ละระดับ



การคดิคะแนนของระบบ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

จาํนวนรายการของพฤตกิรรมที่ปรากฎ(บ่อยครัง้/สมํ่าเสมอ) 

X 100 / จาํนวนรายการพฤตกิรรมจนถงึระดบัสมรรถนะที่

คาดหวังของ Competency ตวันัน้ๆ เช่น

3 x 100 / 10 = 30 คะแนน

30.0013



ผลคะแนนการประเมนิ Competency 

ผลการประเมนิ



รายงานสรุปการประเมนิสมรรถนะ

Admin เป็นผู้สรุปคะแนนให้





รายงานพฤตกิรรมผลการประเมนิสมรรถนะ 
เพื่อนําไปใช้ในการจดัทาํแผนพฒันารายบุคคล



รายงานผลการประเมนิสมรรถนะเทยีบกับระดับที่คาดหวัง



32

รายงานผลการประเมนิสมรรถนะเทยีบกับระดับที่คาดหวัง

รอบที่ 1 รอบที่ 2



สิ่งที่หน่วยงานต้องเตรียมข้อมูลการลงข้อมูลในระบบ

1. รายชื่อบคุลากร (ระบตุําแหนง่และระดบัแยกตามงาน/หนว่ย)

2. โครงสร้างและสายการบงัคบับญัชาของหนว่ยงาน

3. คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

4. รายการ FC ที่หนว่ยงานใช้ประเมินของทกุตําแหนง่ พร้อมกบัระดบัความสามารถที่คาดหวงั 
(Expected Proficiency Level)

5. วิธีการที่หนว่ยงานใช้ประเมินสมรรถนะ 

5.1 จะประเมินโดยใช้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานเหมือน PA

5.2 จะประเมินแบบ 90 180 หรือ 360 องศา 
• ผู้ประเมินคือใครบ้าง 

• คา่นํา้หนกัของผู้ประเมินแตล่ะกลุม่/ราย กําหนดแตกตา่งกนัหรือไม ่เทา่ใด 

6. การกําหนดสดัสว่นสมรรถนะแตล่ะประเภท

7. มอบหมายผู้ รับผิดชอบให้เรียนรู้ระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานอยา่งชดัเจน



ช่องทางในการเสนอความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการใช้งานระบบการประเมนิผลการปฏบิัตงิานออนไลน์

ชื่อ-นามสกุล โทรศัพท์ อีเมล์

นางสาวฉตัราภรณ์ พุม่แสงทอง 02-849-6277 chattraphorn.phu@mahidol.ac.th 

นางเกศินี ชาวนา 02-849-6277 kesinee.cha@mahidol.ac.th

HR ส่วนงาน หรือ 

กองทรัพยากรบุคคล

กองทรัพยากรบุคคล


