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การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)

• ความหมาย
• วตัถุประสงคข์องการประเมินผลการปฏิบติังาน
• ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบติังาน
• ความส าคญัของการประเมินผลการปฏิบติังาน
• ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินผลการปฏิบติังาน
• หลกัการและเอกสารท่ีใชป้ระกอบการประเมินผลการปฏิบติังาน
• วิธีการประเมินผลการปฏิบติังาน
• การน าผลลพัธ์จากการประเมินผลไปใช้



การประเมนิผลการปฏิบัติงาน หมายถงึ กระบวนการ
ทีเ่ป็นระบบซึง่ถูกพัฒนาขึน้    เพือ่ท าการวัดคุณค่าของบุคลากร

ในการปฏบัิตงิานภายในช่วงระยะเวลาทีก่ าหนด ว่าเหมาะสมกับ

มาตรฐานทีก่ าหนด    เหมาะสมกับค่าตอบแทนทีบุ่คลากรได้รับ

จากองคก์ารหรือไม่ ตลอดจนใช้ประกอบการพจิารณาศักยภาพ

ของบุคลากรในการปฏบัิตงิานในต าแหน่งทีสู่งขึน้ไป

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)



วตัถุประสงค์ของการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน

ใช้ประกอบการพจิารณา :
1.ความเหมาะสมในการใหผ้ลตอบแทนแก่บุคลากร
2.ความเหมาะสมในการปฏบิัตงิานในต าแหน่งงานของบุคลากร
3.การเปล่ียนแปลงต าแหน่งบุคลากร
4.การฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากร
5.การบนัทกึข้อมูลส่วนตัวของบุคลากร
6.การบริหารงานด้านต่าง ๆ



ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

• สร้างความยุตธิรรมในการพจิารณาความดคีวามชอบและ
การเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง

• เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมการท างาน→วัตถุประสงค์
• เป็นแนวทางในการฝึกอบรมและการพฒันา
• ท าใหท้ราบถึงผลการปฏิบัตงิานของตน
• จูงใจใหบุ้คลากรท างานอย่างเตม็ความสามารถ



ความส าคญัของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

มีความส าคญัต่อ :
1.บุคลากร 

: แกไ้ขขอ้พกพร่อง เพ่ิมขีดความสามารถ
: ไม่สามารถปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐาน – ตดัสินใจ
เปล่ียนงาน



ความส าคญัของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

มีความส าคัญต่อ :
2. หัวหน้างานหรือผู้บังคบับัญชา

: ความถนดั ความเหมาะสม  
3. องค์การ

: ผลลพัธ์ท่ีเป็นยติุธรรม สร้างขวญัและก าลงัใจ 
: เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน



ปัจจัยที่เกีย่วข้องกบัการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. มาตรฐานของการปฏิบัตงิาน
2. ผู้ท าหน้าทีป่ระเมินผลการปฏิบัตงิาน
3. วตัถุประสงค์ของการประเมินผล



หลกัการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ผู้ท าการประเมินผลตอ้งมีความเข้าใจในหลักการดงันี้ :
1. มีความเขา้ใจในหลกัการและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผล
2. เป็นกระบวนการต่อเน่ืองท่ีตอ้งท าอยูต่ลอดเวลาตามความเหมาะสม
3. การประเมินค่าผลการปฏิบติังาน
4. เป็นหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของหวัหนา้งานทุกคน
5. ตอ้งมีความเท่ียงตรง(Validity) และมีความเช่ือถือได ้(Reliability)
6. ตอ้งมีการแจง้ผลลพัธ์ของการประเมิน(Feedback) แก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง



เอกสารที่ใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประกอบด้วยเอกสารดังนี ้:
1.แผนภูมิองคก์าร
2.เอกสารพรรณนางาน
3.บนัทึกการปฏิบติังาน
4.ทะเบียนประวติัพนกังาน
5.แบบประเมินผลการปฏิบติังาน



วธีิการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบ่งออกเป็น 9 วธีิ ดังนี ้:
1. การก าหนดมาตราสว่น  (Graphic Rating Scale)
2. การจดัล าดบั (Ranking Plans)
3. การกระจายตามหลกัสถิติ (Statistical Distribution)
4. การตรวจสอบรายการ (Check List)
5. บนัทกึเหตกุารณท่ี์ส าคญั (Critical Incidents)



วธีิการประเมินผลการปฏิบัติงาน(ต่อ)



6. การพิจารณาการปฏิบติังาน (Field review)
7. การเขียนบนัทึกการปฏิบติังาน (Work Report)
8. การประเมินผลโดยกลุ่ม (Group Appraisal)
9. การประเมินตามผลงาน (Appraisal by Results)

วธีิการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ต่อ)



ข้อผดิพลาดที่ควรค านึงถึงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. การประเมินโดยมีผลกลาง ๆ (Central Tendency)
2. การประเมินโดยใชเ้หตุการณ์ใกลต้วั (Recently Error)
3. ก าหนดมาตรฐานท่ีสูงหรือต ่าเกินไป (Tight or Loose Rater)
4. การใชค้วามประทบัใจในบางเร่ืองเป็นหลกั (Hallo Effect)
5. การใชค้วามรู้สึกมากกวา่เหตุผล (Feeling-Based Bias)



6. การเอาตวัเองเขา้เปรียบเทียบ (Comparative Rater)
7. การใหค้วามส าคญักบัระยะเวลาในการท างาน

(Length of Service)
8. มีอคติกบัลกัษณะบางอยา่งของกลุ่มบุคคล (Stereotype)

ข้อผดิพลาดทีค่วรค านึงถึงในการประเมนิผลการปฏิบัติงาน (ต่อ)



การน าผลลพัธ์จากการประเมินผลไปใช้

1. การน าผลไปใช้ตามวตัถุประสงค์  4 รูปแบบ ดงันี้
- การก าหนดค่าตอบแทน
- การเปล่ียนแปลงต าแหน่ง
- การปรับปรุงการปฏิบติังาน
- การจา้งงาน

2. การแจ้งผลการประเมนิ : Feedback เพื่อใหรั้บทราบ 

ควรมีการพฒันาและปรับปรุง







แบบฝึกหัด

1. วตัถุประสงคข์องการประเมินผลการปฏิบติังานมีอะไรบา้ง
2. การประเมินผลการปฏิบติังานมีความส าคญัต่อบุคคลกลุ่มใดบา้ง จงอธิบาย
3. ขอ้ผดิพลาดท่ีควรค านึงถึงในการประเมินผลการปฏิบติังานมีอะไรบา้ง
4. เหตุใดตอ้งมีการแจง้ผลลพัธ์จากการประเมินกลบัคืน (Feedback) ให้

บุคลากรแต่ละคน
5. การน าผลลพัธ์จากการประเมินผลไปใชป้ระโยชน์ใดบา้ง
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