เอกสารแนบท้ ายหมายเลข ๓

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สวนที่ ๑ : ขอมูลของผูรับการประเมิน
 รอบที่ ๑ ๑ ตุลาคม ..................... ถึง ๓๑ มีนาคม ..................….
 รอบที่ ๒ ๑ เมษายน ................... ถึง ๓๐ กันยายน ....................

รอบการประเมิน

ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) .....................................................................................................................
วันเริ่มสัญญาจาง .............................................................. วันสิ้นสุดสัญญาจาง ..........................................................
ตําแหนง .................................................................. กลุมงาน .............................................................
สังกัด.................................................................................................................
ชือ่ ผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................................
ตําแหนง...............................................................................................
สวนที่ ๒ : สรุปผลการประเมิน
องคประกอบการประเมิน

น้ําหนัก
(รอยละ)

องคประกอบที่ ๑ : ผลสัมฤทธิ์ของงาน

๘๐

องคประกอบที่ ๒ : พฤติกรรมการปฏิบัติงาน

๒๐

รวม
ระดับผลการประเมิน
ระดับผลการประเมิน รอบที่ ๑

คะแนนที่ได

๑๐๐
ระดับผลการประเมิน รอบที่ ๒

สรุปผลการประเมินทั้งป
(ผลการประเมินรอบที่ ๑ + รอบที่ ๒)
๒

ดีเดน (๙๕ – ๑๐๐ คะแนน)
ดีมาก (๘๕ – ๙๔.๙๙ คะแนน)
ดี
(๗๕ – ๘๔.๙๙ คะแนน)
พอใช (๖๕ – ๗๔.๙๙ คะแนน)
ตองปรับปรุง (นอยกวา ๖๕)

ดีเดน (๙๕ – ๑๐๐ คะแนน)
ดีมาก (๘๕ – ๙๔.๙๙ คะแนน)
ดี
(๗๕ – ๘๔.๙๙ คะแนน)
พอใช (๖๕ – ๗๔.๙๙ คะแนน)
ตองปรับปรุง (นอยกวา ๖๕)

ดีเดน (๙๕ – ๑๐๐ คะแนน)
ดีมาก (๘๕ – ๙๔.๙๙ คะแนน)
ดี
(๗๕ – ๘๔.๙๙ คะแนน)
พอใช (๖๕ – ๗๔.๙๙ คะแนน)
ตองปรับปรุง (นอยกวา ๖๕)

-๒ความคิดเห็นเพิ่มเติม
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
สวนที่ ๓ : สรุปผลการประเมิน
ผูรับการประเมิน :
ไดรับทราบผลการประเมินแลว

ผูประเมิน :
ไดแจงผลการประเมินและผูรับการประเมิน
ไดลงนามรับทราบ

ลงชื่อ....................................................ผูรับการประเมิน
ตําแหนง...............................................................
วันที่.....................................................................

ลงชื่อ....................................................ผูประเมิน
ตําแหนง...............................................................
วันที่.....................................................................

สวนที่ ๔ : ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป :
เห็นดวยกับผลการประเมิน
มีความเห็นตาง ดังนี้
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
ผูบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถามี) :
เห็นดวยกับผลการประเมิน
มีความเห็นตาง ดังนี้
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

ลงชื่อ....................................................................
ตําแหนง...............................................................
วันที่.....................................................................

ลงชื่อ....................................................................
ตําแหนง...............................................................
วันที่.....................................................................

-๓-

แบบมอบหมายงาน
ประจําปงบประมาณ ...........................................

รอบที่ ๑

รอบที่ ๒

ชื่อผูรับการประเมิน .................................................................................... ตําแหนง ............................................
สังกัด ...........................................................................................................
ชื่อผูประเมิน .................................................................................... ตําแหนง.......................................................
งานที่ไดรับมอบหมาย
ผลผลิตหรือผลลัพธที่คาดหวัง
ตัวชี้วัดผลงาน
จากการปฏิบัติ

น้ําหนัก
รอยละ
๘๐

ระยะเวลาแลวเสร็จ
รอบที่ ๑
๑ ต.ค. ........ – ๓๑ มี.ค. ........

๑.

รอบที่ ๒
๑ เม.ย. ...... – ๓๐ ก.ย. ......

๒.

๓.

รวม
ผูประเมิน
ลงชื่อ .......................................................
วันที่ .........................................................

๘๐
ผูรับการประเมิน
ลงชื่อ .....................................................
วันที่ .....................................................

-๔-

รอบการประเมิน

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

รอบที่ ๑

รอบที่ ๒

ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ...........................................................................

ลงนาม..............................................................

ชือ่ ผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................................

ลงนาม..............................................................

ลําดับ
ที่

ตัวชี้วัดผลงาน

๑
ระดับ
ต่ําสุดที่
ยอมรับได

๒
ระดับ
ต่ํากวา
มาตรฐาน

๓
ระดับ
มาตรฐาน

๔
ระดับ
ยากปาน
กลาง

๕
ระดับ
ยากมาก

คะแนน
ที่ได
(ก)

น้ําหนัก
รอยละ
(ข)

๑

๒

๓

รวม

๘๐

คะแนนถวง
น้ําหนัก
((ก) x (ข) ÷ ๕)

-๕-

รอบการประเมิน

แบบติดตามผลการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
หนวย
(รอย
นับ
ละ)

เดือน...........

เปาหมาย

เดือน..........

เดือน...........

รอบที่ ๑

เดือน.........

รอบที่ ๒

เดือน..........

เดือน..........

ระดับ
คะแนน
แผน* ผล** แผน* ผล** แผน* ผล** แผน* ผล** แผน* ผล** แผน* ผล**
ที่ได***

๑
๒

๘๐

๓

หมายเหตุ
แผน* หมายถึง ขั้นตอน/กิจกรรม/output/outcome ที่กําหนดไวแตละเดือน ซึ่งอาจจะนํามาจาก Template หรือกําหนดเพิ่มเติมใหชัดเจน ตามตัวชี้วัดที่ไดตกลงกันไว
ระหวางผูประเมินและผูรับการประเมินใน แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ผล** หมายถึง ผลการดําเนินงานตามรายละเอียดตัวชี้วัดที่ไดมีการกําหนดไวในแตละชวงเวลา เพื่อดูความกาวหนาและรวมพัฒนาผลการปฏิบัติงานระหวางผูประเมิน
และผูรับการประเมิน
ระดับคะแนนที่ได*** หมายถึง คาคะแนนที่ไดจากการติดตามและประเมินผลงานในรอบ ๖ เดือน โดยระบุเปนระดับคะแนน เชน (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5)

-๖แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................
ชือ่ ผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................................
ระดับที่
คาดหวัง*

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
สมรรถนะหลัก
๑. การยึดมัน่ ในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity : I)

๑

๒. บริการที่ดี (Service Mind :S)

๑

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Mastery :M/Expertise)

๑

๔. การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation : A)

๑

๕. การมีน้ําใจเปดกวางเปนพี่เปนนอง (Relationship : R)

๑

๖. การทํางานเปนทีม (Teamwork : T)

๑

รวม
ชือ่ ผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................................

รอบการประเมิน

รอบที่ ๑
รอบที่ ๒
ลงนาม ......................................................................
ลงนาม ......................................................................
การบันทึกโดยผูประเมินเกี่ยวกับ
หัวขอยอยของพฤติกรรมที่ไมผาน
การประเมิน

คะแนน
ที่ได**
(ก)

น้ําหนัก
คะแนนถวง
รอยละ
น้ําหนัก
(ข) ((ก) x (ข) ÷ ๑)

๓
๓
๔
๔
๓
๓

๒๐
ลงนาม..............................................................

-๗แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
พฤติกรรมบงชี้ของพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
สมรรถนะหลัก (ISMART)
๑. การยึดมัน่ ในความถูกตอง
ชอบธรรม และจริยธรรม
(Integrity : I)
๒. บริการทีด่ ี
(Service Mind :S)

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ
(Mastery : M/Expertise)

ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
- ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต ไมเลือกปฏิบัติ ถูกตองตามกฎหมาย และวินัย
- แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอยางสุจริต

คะแนน
เต็ม
๐
๐.๕
๐.๕

รวม

๑

ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
- ใหบริการที่เปนมิตร สุภาพ
- ใหขอมูล ขาวสาร ที่ถูกตอง ชัดเจนแกผูรับบริการ
- แจงให ผูรับ บริการทราบความคืบ หน าในการดํ าเนิ น เรื่อง หรือขั้น ตอนงานต างๆ ที่
ใหบริการอยู
- ประสานงานภายในหนวยงาน และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูรับบริการไดรับ
บริการที่ตอเนื่องและรวดเร็ว

๐
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕

รวม

๑

ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
- ศึกษาหาความรู สนใจเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตนเอง
- พัฒนาความรูความสามารถของตนใหดียิ่งขึ้น
- ติดตามเทคโนโลยี และความรูใหมๆ อยูเสมอดวยการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ ที่
จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการ

๐
๐.๓๓
๐.๓๓
๐.๓๔

รวม

๑

๐.๒๕

คะแนน
ที่ไดรับ

พฤติกรรมที่แสดงออก

-๘พฤติกรรมบงชี้ของพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
สมรรถนะหลัก (ISMART)
๔. การมุงผลสัมฤทธิ์
ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
(Achievement Motivation : A) - พยายามปฏิบัติงานในหนาทีใ่ หถูกตอง
- พยายามปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา
- มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน
- แสดงออกวาตองการทํางานใหไดดีขึ้น
- แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปลา หรือหยอนประสิทธิภาพ
ในงาน

รวม
๕. การมีน้ําใจเปดกวาง
ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
เปนพี่เปนนอง (Relationship : R) - รับฟง อานคําสั่ง ทําความเขาใจในงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางถูกตอง
- รับฟงและเปดโอกาสใหผูอื่นแสดงความคิดเห็นโดยไมขัดจังหวะ
- สามารถตอบสนองคําสั่ง และปฏิบั ติงานที่ไดรับมอบหมายได ตรงตามคาดหวังของ
ผูบังคับบัญชา

รวม
๖. การทํางานเปนทีม
(Teamwork : T)

ไมแสดงสมรรถนะดานนี้ หรือแสดงอยางไมชัดเจน
- สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทํางานในสวนที่ตนไดรับมอบหมาย
- รายงานใหสมาชิกทราบความคืบหนาของการดําเนินงานของตนในทีม
- ใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานเปนทีม

รวม

คะแนน
เต็ม
๐
๐.๒๐
๐.๒๐
๐.๒๐
๐.๒๐
๐.๒๐

๑
๐
๐.๓๓
๐.๓๓
๐.๓๔

๑
๐
๐.๓๓
๐.๓๓
๐.๓๔

๑

คะแนน
ที่ไดรับ

พฤติกรรมที่แสดงออก

