แบบบันทึกข้ อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะในการปฏิบัติงานสาหรั บพนักงานมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริ หาร
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
รอบการประเมิน
[ / ] ครัง้ ที่ 1 (ตังแต่
้ 1 ส.ค.2560….... - 31 ม.ค.2561.......)
[ ] ครัง้ ที่ 2 (ตังแต่
้ 1 ก.พ. 25...... -31 ก.ค.25......)
ชื่อผู้รับการประเมิน ..........อาจารย์ ดร.บริ หาร ชอบยุตธิ รรม....................................
ตำแหน่ ง ............หัวหน้ าภาควิชาเอ..........................................................................
สังกัด .................ภาควิชาเอ................................................................................
คณะ/สถำบัน/ส่ วนงำนหรื อเทียบเท่ ำ ......คณะบี......................................................
ผู้ประเมิน ..........รองศาสตราจารย์ ดร.เก่ง เปี่ ยมคุณธรรม........................................
ตำแหน่ ง ..........คณบดี..........................................................................................
ส่ วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน : ให้ พนักงานและผู้ประเมินกาหนดข้ อตกลงร่ วมกัน เกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผล
ผลสัมฤทธิ์ของงานพร้ อมกับกาหนดดัชนีชวี ้ ัดหรื อหลักฐานบ่ งชีค้ วามสาเร็ จของงานอย่ างเป็ นรู ปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน คิดเป็ นร้ อยละ 70
หมายเหตุ: การกาหนดร้ อยละข้ อตกลงการปฏิบัติงานไม่ จาเป็ นต้ องกาหนดให้ ครบทุกด้ าน ขึน้ อยู่กับภาระงานและการให้ นา้ หนักความสาคัญของงานแต่ ละบุคคล
ข้ อตกลงการปฏิบตั งิ าน

ค่ านา้ หนัก
(ร้ อยละ) โดยผลรวม
ทุกตัวชีว้ ัดเท่ ากับ 70

ตัวชีว้ ัดความสาเร็ จของงาน
(เลือกจากปริ มาณ, คุณภาพ,
เวลา, ความคุ้มค่ า หรื อ ความพึง
พอใจ)

เกณฑ์ การให้ คะแนนตัวชีว้ ัดความสาเร็ จของงาน
A

B

C

D

E

1.ด้ านบริ หารจัดการทั่วไป
1.1 บริ หารจัดการงบประมาณให้ เป็ นไปตามแผนการใช้ จา่ ยงบประมาณประจาปี
61

5

เวลา

ทันตามกาหนดเวลา

10

ปริ มาณ

มากกว่า 50%

1.2 จัดหาบุคลากรบรรจุทดแทนผู้เกษียณภายในเดือนมกราคม

5

เวลา

ทันตามกาหนดเวลา

5

ความพึงพอใจ

มากกว่า
4.5 คะแนน

4-4.5 คะแนน 3.5-4 คะแนน

3-3.5 คแนน น้ อยกว่า 3 คะแนน

15

คุณภาพ

มากกว่า
4.5 คะแนน

4-4.5 คะแนน 3.5-4 คะแนน

3-3.5 คแนน น้ อยกว่า 3 คะแนน

10

ปริ มาณ

ตังแต่
้ 2 คนขึ ้น
ไป

2.ด้ านบริ หารจัดการและกากับดูแลการศึกษา
2.1 ความพึงพอใจของนิสติ ในการจัดการเรียนการสอนของทุกรายวิชาทีภ่ าควิชา
กากับดูแล
2.2 คะแนนจากการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร
ทีก่ ากับดูแลโดยภาควิชา
2.3 จานวนอาจารย์ในภาควิชายื่นขอตาแหน่งทางวิชาการทีส่ งู ขึ ้น

ไม่ทนั ตามกาหนดเวลา

40-50%

30-40%

20-30%

น้ อยกว่า 20%
ไม่ทนั ตามกาหนดเวลา

1 คน

ไม่มี
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3.ด้ านบริ หารจัดการและกากับดูแลการวิจยั
3.1 จานวนผลงานทางวิชาการของภาควิชาทีไ่ ด้ รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ และ
นานาชาติ

15

ปริ มาณ

มากกว่า
2 ชิ ้นขึ ้นไป

5

ความพึงพอใจ

มากกว่า
4.5 คะแนน

2 ชิ ้น

1 ชิ ้น

ไม่มี

4.ด้ านบริ หารจัดการและกากับดูแลการบริ การวิชาการ
4.1 ความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนทีไ่ ด้ รับบริ การวิชาการจากภาควิชา

4-4.5 คะแนน 3.5-4 คะแนน

3-3.5 คแนน

น้ อยกว่า
3 คะแนน

5.ด้ านทานุบารุ งศิลปวัฒธรรมและภารกิจส่ วนกลาง / ยุทธศาสตร์ /งานที่ได้ รับมอบหมายพิเศษ
-ไม่มี-

6. งานอื่นๆ
-ไม่มี-

ส่ วนที่ 3 การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Competency) ให้ ผ้ ปู ระเมินพิจารณากาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังทัง้ สมรรถนะหลักมหาวิทยาลัยและสมรรถนะทางการบริ หาร
คิดเป็ นร้ อยละ 30
สมรรถนะหลักมหาวิทยาลัย (University Core Competency)
คิดเป็ นร้ อยละ 10

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
ดูได้ จากตารางสมรรถนะที่คาดหวังตามตาแหน่ ง
(คู่มือสมรรถนะมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ 2560)

1.ความรั บผิดชอบต่ อสังคม (Social Responsibility)

4

2.การทางานอย่ างชาญฉลาด (Work Smart)

4

3.ความเป็ นหนึ่งเดียวกัน (Unity)
4.ความคิดสร้ างสรรค์ (Creativity)

4
4

5.ความยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม (Morals)

4
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สมรรถนะทางการบริ หาร (Managerial Competency)
คิดเป็ นร้ อยละ 17 2 (โดยสัดส่ วนสมรรถนะทางการบริ หารต้ องมีคะแนนไม่ ต่ากว่ าร้ อยละ 15 แต่ ไม่ เกินร้ อยละ 20)

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
ดูได้ จากตารางสมรรถนะที่คาดหวังตามตาแหน่ ง
(คู่มือสมรรถนะมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ 2560)

1.ความเป็ นผู้นา (Leadership)

4

2.การมีวิสัยทัศน์ (Visioning)

4

3.การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)

4

4.ศักยภาพเพื่อนาการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

4

5.การควบคุมตนเอง (Self Control)

4

6.การสอนงานและมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others)

4

สมรรรถนะประจาสายงาน (ถ้ ามี) 1
4

1. ทักษะการจัดการเรียนการสอน (Teaching and Learning skill)

สมรรรถนะหลักของส่ วนงาน (ถ้ ามี) คิดเป็ นร้ อยละ 3 2 (ใช้ สัดส่ วนร่ วมกับสมรรถนะทางการบริ หาร โดยสัดส่ วนสมรรถนทางการบริ หารต้ องมีคะแนนไม่ ต่ากว่ าร้ อยละ 15)
4

1. ความเป็ นนานาชาติ (Internationalism)

หมายเหตุ:
1. พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริ หารในกลุม่ (1.5) ทีม่ ีภาระงานการเรียนการสอน งานวิจยั หรื องานบริ การวิชาการ ผู้ประเมินอาจพิจารณาสมรรถนะประจาสายงานทีเ่ หมาะสมเพิ่มเติม โดยใช้ สดั ส่วน
ร่วมกับสมรรถนะทางการบริ หาร
2. ผลรวมของสมรรถนะทางการบริ หารและสมรรถนะหลักส่วนงาน (ถ้ ามี) ต้ องเท่ากับร้ อยละ 20
ส่ วนที่ 4 ลงชื่อรั บทราบข้ อตกลงการปฏิบัติงาน

ลงชือ่ ......อาจารย์ ดร.บริหาร ชอบยุตธิ รรม....
(ผู้รับการประเมิน)
(วันที่ ............/............../...............)

ลงชือ่ .......รองศาสตราจารย์ ดร.เก่ง เปี่ ยมคุณธรรม.....
(ผู้ประเมิน)
(วันที่ ............/............../...............)
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แบบบันทึกข้ อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบตั ิการ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
รอบการประเมิน
[ / ] ครัง้ ที่ 1 (ตังแต่
้ 1 ส.ค.2560….... - 31 ม.ค.2561......)
[ ] ครัง้ ที่ 2 (ตังแต่
้ 1 ก.พ. 25...... -31 ก.ค.25......)
ชื่อผู้รับการประเมิน .........นายแสนดี ขยันยิ่ง......................................................
ตำแหน่ ง ………บุคลากร………...……......................................................................................
สังกัด .............สานักงานอธิการบดี............................................................................
คณะ/สถำบัน/ส่ วนงำนหรือเทียบเท่ ำ .......ส่วนทรัพยากรบุคคล............................................
ผู้ประเมิน ......นางสาวใจเย็น เป็ นสุข..................................................................
ตำแหน่ ง ................หัวหน้ างานบริหารงานบุคคล........................................................................
ส่ วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน : ให้ พนักงานและผู้ประเมินกาหนดข้ อตกลงร่ วมกัน เกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผล
ผลสัมฤทธิ์ของงานพร้ อมกับกาหนดดัชนีชวี ้ ัดหรื อหลักฐานบ่ งชีค้ วามสาเร็ จของงานอย่ างเป็ นรู ปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน คิดเป็ นร้ อยละ 70
หมายเหตุ การกาหนดร้ อยละข้ อตกลงการปฏิบตั ิงานไม่ จาเป็ นต้ องกาหนดให้ ครบทุกด้ าน ขึน้ อยู่กับภาระงานและการให้ นา้ หนักความสาคัญของงานแต่ ละบุคคล
ข้ อตกลงการปฏิบัติงาน

ค่ านา้ หนัก
(ร้ อยละ) โดยผลรวม
ทุกตัวชีว้ ัดเท่ ากับ 70

ตัวชีว้ ัดความสาเร็ จของงาน
(เลือกจากปริมาณ, คุณภาพ,
เวลา, ความคุ้มค่ า หรื อ ความพึง
พอใจ)

15

เกณฑ์ การให้ คะแนนตัวชีว้ ัดความสาเร็ จของงาน
A

B

C

D

E

คุณภาพ

>80 %

70-79 %

60-69 %

40-59 %

<40 %

10

เวลา

1 วัน

2 วัน

3 วัน

4 วัน

>5 วัน

15

คุณภาพ

>80 %

70-79 %

60-69 %

40-59 %

<40 %

10

เวลา

1 วัน

2 วัน

3 วัน

4 วัน

>5 วัน

1.งานภารกิจ (งานประจาตามหน้ าที่)
1.1 สรรหาบุคลากรเพือ่ จ้ างเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
- จัดทาประกาศรับสมัครคัดเลือก
- จัดทาประกาศผลการคัดเลือก
- จัดทาหนังสือเรียกตัวผู้ทไี่ ด้ รับการคัดเลือก
- จัดทาหนังสือตรวจสอบประวัติอาชญากรของผู้ทไี่ ด้ รับการคัดเลือก
- ดาเนินการประชาสัมพันธ์ ข่าวการรับสมัครคัดเลือกและผลการคัดเลือก
1.2 การต่อสัญญาจ้ างพนักงานมหาวิทยาลัย
- ตรวจสอบสัญญาจ้ างทีห่ น่วยงานจัดส่ง
- ทาบันทึกเสนอลงนามการต่อสัญญาจ้ างฯ
- จัดทาประทับตราส่งคืนหน่วยงานและงานทะเบียนประวัติ
- ลงข้ อมูลในระบบ HURIS
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2.งานยุทธศาสตร์ หรื อการปรั บปรุ งประสิทธิภาพ
- ไม่มี -

3.งานที่ได้ รับมอบหมายเป็ นพิเศษ
3.1 ดาเนินการเสนอเรื่อง การจ้ างงานคนพิการให้ บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิ ภาพและถูกต้ อง ตามกฎหมาย

10

คุณภาพ

>80 %

70-79 %

60-69 %

40-59 %

<40 %

10

เวลา

1 วัน

2 วัน

3 วัน

4 วัน

>5 วัน

4.อื่นๆ
- ไม่มี -

ส่ วนที่ 3 การประเมินสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน (Competency) ให้ ผ้ ปู ระเมินพิจารณากาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังทัง้ สมรรถนะหลักมหาวิทยาลัยและสมรรถนะประจาสายงาน
คิดเป็ นร้ อยละ 30
สมรรถนะหลักมหาวิทยาลัย (University Core Competency)
คิดเป็ นร้ อยละ 10
1.ความรั บผิดชอบต่ อสังคม (Social Responsibility)

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
ดูได้ จากตารางสมรรถนะที่คาดหวังตามตาแหน่ ง
(คู่มือสมรรถนะมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ 2560)

2.การทางานอย่ างชาญฉลาด (Work Smart)

2
2

3.ความเป็ นหนึ่งเดียวกัน (Unity)
4.ความคิดสร้ างสรรค์ (Creativity)
5.ความยึดมั่นในคุณธรรม จริ ยธรรม (Morals)

2
2
2
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สมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency) 1
คิดเป็ นร้ อยละ 20 2 (โดยสัดส่ วนสมรรถนะประจาสายงานต้ องมีคะแนนไม่ ต่ากว่ าร้ อยละ 15 แต่ ไม่ เกินร้ อยละ 20)

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
ดูได้ จากตารางสมรรถนะที่คาดหวังตามตาแหน่ ง
(คู่มือสมรรถนะมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ 2560)

1. กำรคิดวิเครำะห์ (Analytical Thinking)
2. กำรมองภำพองค์ รวม(Conceptual Thinking)
3. กำรดำเนินกำรเชิงรุ ก (Proactiveness)
4. กำรตรวจสอบควำมถูกต้ องตำมกระบวนงำน (Concern for Order)

2
2
2
2

5
สมรรรถนะหลักของส่ วนงาน (ถ้ ามี) คิดเป็ นร้ อยละ ........ 2 (ใช้ สัดส่ วนร่ วมกับสมรรถนะประจาสายงาน โดยสัดส่ วนสมรรถนะประจาสายงานต้ องมีคะแนนไม่ ต่ากว่ าร้ อยละ 15)

หมายเหตุ:
1. ส่วนงานสามารถพิจารณาสมรรถนะประจาสายงานได้ ตามความเหมาะสมของแต่ละตาแหน่ง โดยเลือกจากสมรรถนะประจาสายงานตามคูม่ ือสมรรถนะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560
2. ผลรวมของสมรรถนะประจาสายงานและสมรรถนะหลักส่วนงาน (ถ้ ามี) ต้ องเท่ากับร้ อยละ 20
ส่ วนที่ 4 ลงชื่อรับทราบข้ อตกลงการปฏิบตั ิงาน

ลงชื่อ ..........นายแสนดี ขยันยิ่ง................................
(ผู้รับการประเมิน)
(วันที่ ............/............../...............)

ลงชื่อ .............นางสาวใจเย็น เป็ นสุข......................
(ผู้ประเมิน)
(วันที่ ............/............../...............)
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสาหรั บพนักงานมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริ หาร
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
รอบการประเมิน
[ / ] ครัง้ ที่ 1 (ตังแต่
้ 1 ส.ค.2560….... - 31 ม.ค.2561.......)
[ ] ครัง้ ที่ 2 (ตังแต่
้ 1 ก.พ. 25...... -31 ก.ค.25......)
ชื่อผู้รับการประเมิน ..........อาจารย์ ดร.บริ หาร ชอบยุตธิ รรม..............................................................
ตำแหน่ ง ............หัวหน้ าภาควิชาเอ..........................................................................
สังกัด .................ภาควิชาเอ...............................................................................................................
คณะ/สถำบัน/ส่ วนงำนหรือเทียบเท่ ำ ......คณะบี......................................................
วัน เดือน ปี ที่บรรจุ ..........1 มกราคม 2550............................................... อายุงาน ...........10................ปี ระดับการศึกษาสูงสุด ..........ปริ ญญาเอก.....................................................................
ตาแหน่ งทางการบริหาร ................หัวหน้ าภาควิชาเอ......................................................................................
ผู้ประเมิน .............รองศาสตราจารย์ ดร.เก่ง เปี่ ยมคุณธรรม...............................................................................................................
ตาแหน่ ง ...............คณบดี...........................................................................................
การมาปฏิบัติงาน
ประเภท
มาสาย (ครัง้ )
ลาป่ วยและลากิจส่วนตัว
ลาคลอดบุตร
ลาป่ วย เนื่องจากต้ องรักษาตัวเป็ นเวลานาน
ลาอุปสมบท/ลาไปประกอบพิธีฮจั ย์
ลาเข้ ารับการตรวจเลือก หรื อเข้ ารับการเตรี ยมพล
ขาดงาน

จานวนการลา,ขาดงาน (วัน) / มาสาย(ครัง้ )
 (1ส.ค.-31ม.ค.) (1ก.พ.-31 ก.ค.)
2 ครัง้
4 วัน
-

หมายเหตุ
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ส่ วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance) : ให้ ผ้ ูประเมินทาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามข้ อตกลงการปฏิบัติงานที่กาหนดร่ วมกันล่ วงหน้ า
โดยพิจารณาตามข้ อมูลตัวชีว้ ัดที่กาหนดไว้

ข้ อตกลงการปฏิบตั ิงาน

ค่ านา้ หนัก (1)
(ร้ อยละ)
โดยผลรวม
ทุกตัวชีว้ ัด
เท่ ากับ 70

ระดับการประเมิน ทาเครื่ องหมาย  ในช่ องที่ตรงกับช่ วงคะแนนที่ได้ รับ
ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของงาน
(เลือกจากปริมาณ, คุณภาพ, เวลา,
ความคุ้มค่ า หรือ ความพึงพอใจ)

A
(10-9)

B
(8-7)

C
(6-5)

D
(4-3)

E
(2-0)

ผลการ
ประเมิน
(2)

คะแนนผลการประเมิน
= (ค่ านา้ หนัก x ผลการ
ประเมิน)/10 = (1) x (2)/10

1.ด้ านบริหารจัดการทั่วไป
1.1 บริหารจัดการงบประมาณให้ เป็ นไปตามแผนการใช้ จา่ ย
งบประมาณประจาปี 61

1.2 จัดหาบุคลากรบรรจุทดแทนผู้เกษียณภายในเดือนมกราคม

5

เวลา

10

ปริมาณ

5

เวลา

ไม่ทนั ตามกาหนดเวลา

ทันตามกาหนดเวลา










มากกว่า 50%

40-50%

30-40%

20-30%

น้ อยกว่า 20%











0

0

8

8

10

5

8

4

8

12

8

8

10

15

10

5

ไม่ทนั ตามกาหนดเวลา

ทันตามกาหนดเวลา










มากกว่า 4.5 คะแนน

4-4.5 คะแนน

3.5-4 คะแนน

3-3.5 คะแนน

น้ อยกว่า 3 คะแนน


มากกว่า 4.5 คะแนน


4-4.5 คะแนน


3.5-4 คะแนน


3-3.5 คะแนน


น้ อยกว่า 3 คะแนน


ตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป



1 คน







ไม่มี







มากกว่า
2 ชิ ้นขึ ้นไป

2 ชิ ้น

1 ชิ ้น











มากกว่า
4.5 คะแนน

4-4.5 คะแนน

3.5-4 คะแนน

3-3.5 คะแนน

น้ อยกว่า
3 คะแนน











2.ด้ านบริหารจัดการและกากับดูแลการศึกษา
2.1 ความพึงพอใจของนิสิตในการจัดการเรียนการสอนของทุกรายวิชาที่
ภาควิชากากับดูแล
2.2 คะแนนจากการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
หลักสูตรทีก่ ากับดูแลโดยภาควิชา
2.3 จานวนอาจารย์ในภาควิชายื่นขอตาแหน่งทางวิชาการทีส่ งู ขึ ้น

5

ความพึงพอใจ

15

คุณภาพ

10

ปริมาณ

15

ปริมาณ

3.ด้ านบริหารจัดการและกากับดูแลการวิจัย
3.1 จานวนผลงานทางวิชาการของภาควิชาทีไ่ ด้ รับการตีพิมพ์ใน
ระดับชาติ และนานาชาติ

ไม่มี

4.ด้ านบริหารจัดการและกากับดูแลการบริการวิชาการ
4.1 ความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนทีไ่ ด้ รับบริการวิชาการจาก
ภาควิชา

5

ความพึงพอใจ

5.ด้ านทานุบารุ งศิลปวัฒธรรมและภารกิจส่ วนกลาง/ ยุทธศาสตร์ /งานที่ได้ รับมอบหมายพิเศษ
- ไม่มี 6. งานอื่นๆ
- ไม่มี -
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ผลการประเมินการปฏิบตั ิงาน = ผลรวมคะแนนผลการประเมิน

ลงชือ่ .....อาจารย์ ดร.บริ หาร ชอบยุตธิ รรม...............
(ผู้รับการประเมิน)
(วันที่ ............/............../...............)

57.00

ลงชือ่ ......รองศาสตราจารย์ ดร.เก่ง เปี่ ยมคุณธรรม......
(ผู้ประเมิน)
(วันที่ ............/............../...............)
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ส่ วนที่ 3 การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Competency) ให้ ผ้ ูประเมินพิจารณาประเมินทัง้ สมรรถนะหลักมหาวิทยาลัยและสมรรถนะทางการบริหาร
โดยประเมินตามคาจากัดความสมรรถนะที่แนบ
สมรรถนะหลักมหาวิทยาลัย (University Core Competency)
คิดเป็ นร้ อยละ 10

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง (1)
ดูได้ จากตารางสมรรถนะที่คาดหวัง
ตามตาแหน่ ง

1.ความรับผิดชอบต่ อสังคม (Social Resonsibility)
2.การทางานอย่ างชาญฉลาด (Work Smart)
3.ความเป็ นหนึ่งเดียวกัน (Unity)
4.ความคิดสร้ างสรรค์ (Creativity)

4
4
4
4

5.ความยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม( Morals)

4

ผลการประเมิน (2)

ค่ าสมรรถนะที่ได้ รับ

(รายละเอียดผลการประเมิน
ตามคู่มือสมรรถนะมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 2560)

หากผลการประเมินมีค่าสูงกว่ าระดับ
ที่คาดหวัง ให้ ค่าสมรรถนะ = 100

4
4
3
4
4
ผลรวมค่าสมรรถนะหลักมหาวิทยาลัย

คะแนนประเมินสมรรถนะหลักมหาวิทยาลัย (a) = (ผลรวมค่าสมรรถนะหลักมหาวิทยาลัย x 10)/500

= [(2)/(1)] x 100

100
100
75
100
100
475
9.5

ผลการประเมิน (2)

ค่ าสมรรถนะที่ได้ รับ

ดูได้ จากตารางสมรรถนะที่คาดหวัง
ตามตาแหน่ ง

(รำยละเอียดผลกำรประเมิน
ตำมคู่มือสมรรถนะมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 2560)

= [(2)/(1)] x 100
หำกผลกำรประเมินมีค่ำสูงกว่ ำระดับ
ที่คำดหวัง ให้ ค่ำสมรรถนะ = 100

1.ควำมเป็ นผู้นำ (Leadership)
2.กำรมีวิสัยทัศน์ (Visioning)
3.กำรคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
4.ศักยภำพเพื่อนำกำรเปลี่ยนแปลง (Change Management)

4
4
4
4

4
4
4
3

100
100
100
75

5.กำรควบคุมตนเอง (Self Control)
6.กำรสอนงำนและมอบหมำยงำน (Coaching and Empowering Others)
สมรรรถนะประจาสายงาน (ถ้ ามี)
1. ทักษะการจัดการเรียนการสอน (Teaching and Learning skill)

4
4

4
4

100
100

4

4

100

ผลรวมค่าสมรรถนะทางการบริหารและสมรรถนะประจาสายงาน (ถ้ ามี)

675
16.39

สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency)
คิดเป็ นร้ อยละ 17 (โดยสัดส่ วนสมรรถนะทางการบริหารต้ องมีคะแนน
ไม่ ต่ากว่ าร้ อยละ 15 แต่ ไม่ เกินร้ อยละ 20)

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง (1)

คะแนนประเมินสมรรถนะทางการบริหาร (b) = (ผลรวมค่าสมรรถนะทางการบริ หารและสมรรถนะประจาสายงาน(ถ้ ามี) x ร้ อยละสมรรถนะทางการบริ หาร)/(จานวนสมรรถนะทีป่ ระเมินทั ้งหมด x 100)

สมรรถนะหลักของส่ วนงาน (ถ้ ามี) คิดเป็ นร้ อยละ ........ (ใช้ สัดส่ วนร่ วมกับสมรรถนะทางการบริหาร โดยสัดส่ วนสมรรถนะทางการบริหารต้ องมีคะแนนไม่ ต่ากว่ าร้ อยละ 15)
1. ความเป็ นนานาชาติ (Internationalism)
4
3

ผลรวมค่าสมรรถนะหลักส่วนงาน
คะแนนประเมินสมรรถนะหลักส่วนงาน (c) = (ผลรวมค่าสมรรถนะหลักส่วนงาน x ร้ อยละสมรรถนะหลักส่วนงาน)/(จานวนสมรรถนะทีป่ ระเมินทั ้งหมด x 100)
ผลการประเมินสมรรถนะ = คะแนนสมรรถนะหลักมหาวิทยาลัย + คะแนนสมรรถนะทางการบริหาร + คะแนนสมรรถนะหลักส่ วนงาน(ถ้ ามี) = (a) + (b) + (c)

75

75
2.25
28.14
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แบบสรุ ปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและแผนการพัฒนาพนักงาน
ส่ วนที่ 1 สรุ ปผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
1.1 การประเมิน (ให้ สรุ ปภาพรวมโดยนาข้ อมูลมาจากการประเมินทัง้ 2 ส่ วน)

สรุ ปผลประเมิน ทาเครื่ องหมาย ในช่ องที่ตรงกับช่ วงคะแนนที่ได้ รับ

คะแนนที่ได้

 ดีเด่น

= 90.00-100.00 คะแนน

1. ผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (70 คะแนน)

.......57.00.......

 ดีมาก

= 80.00-89.99 คะแนน

2. ผลการประเมินสมรรถนะ (30 คะแนน)

.......28.14.......

 ดี

= 70.00-79.99 คะแนน

 ต้ องปรับปรุงและพัฒนา

= 60.00-69.99 คะแนน (ไม่เพิม่ ค่าจ้ าง)

 ไม่ผ่านการประเมิน

= ต่ากว่า 60 คะแนน

รำยกำรประเมิน

รวม (100 คะแนน) .......85.14.......

1.2 จุดเด่ นของผู้รับการประเมิน

1.3 ข้ อควรพัฒนา

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................
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ส่ วนที่ 2 ข้ อเสนอแนะ
2.1 ความเห็นผู้ประเมิน

2.2 ความคิดเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ประจาส่ วนงาน (ถ้ ามี)

.................................................................................................................................................

............................................................................................................................

.................................................................................................................................................

............................................................................................................................

.................................................................................................................................................

............................................................................................................................

ลงชือ่ ...........................................................
ตาแหน่ง .....................................................
(วันที่ ............/............../...............)

ลงชือ่ ...........................................................
ตาแหน่ง .....................................................
(วันที่ ............/............../...............)

2.3 ความคิดเห็นของคณะกรรมการประจาส่ วนงาน (ถ้ ามี)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชือ่ ...........................................................
ตาแหน่ง .....................................................
(วันที่ ............/............../...............)
ส่ วนที่ 3 การแจ้ งผลประเมินการปฏิบตั ิงาน
ผู้รับกำรประเมิน

ผู้ประเมิน
 ผู้ประเมินแจ้ งผลการประเมินการปฏิบตั ิงานรอบที่ 1 แก่ผ้ รู ับการประเมิน

 ได้ รับทราบผลการประเมินและแผนการพัฒนาการปฏิบตั ิงาน

หลังจากผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจาส่วนงาน
 ผู้ประเมินแจ้ งผลการประเมินการปฏิบตั ิงานประจาปี (รอบที่ 1 และรอบที่ 2)
หลังจากมีคาสัง่ เพิม่ ค่าจ้ างทีไ่ ด้ รับการลงนามจากอธิการบดีหรือผู้ทอี่ ธิการบดีมอบหมายแล้ ว
 ได้ แจ้ งผลและผู้รับการประเมินได้ ลงนามรับทราบ

ลงชือ่ .....อาจารย์ ดร.บริ หาร ชอบยุตธิ รรม...............
(ผู้รับการประเมิน)
(วันที่ ............/............../...............)

ได้ แจ้ งผลการประเมินเมื่อวันที.่ ....................................... แต่ผ้ รู ับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ
โดยมี 1.................................................................................................................. เป็ นพยาน
2.................................................................................................................. เป็ นพยาน

ลงชือ่ ......รองศาสตราจารย์ ดร.เก่ง เปี่ ยมคุณธรรม......
(ผู้ประเมิน)
(วันที่ ............/............../...............)
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ส่ วนที่ 4 แผนการพัฒนาพนักงาน ให้ ผ้ ปู ระเมินกับผู้รับการประเมินจัดทาแผนการพัฒนาและปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน โดยร่ วมกันกาหนดเป้ าหมาย ผลลัพธ์ หรือ มาตรฐานความสาเร็จของงาน
รวมทัง้ กาหนดเกณฑ์ /ตัวชีว้ ัดของงานและวิธีการพัฒนา
แผนการพัฒนา หรือพัฒนาปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน

เป้ าหมาย ผลลัพธ์ หรือมาตรฐานความสาเร็จของงาน

ลงชือ่ .....อาจารย์ ดร.บริ หาร ชอบยุตธิ รรม...............
(ผู้รับการประเมิน)
(วันที่ ............/............../...............)

วิธีการพัฒนา

ระยะเวลาในการดาเนินการ

ลงชือ่ ......รองศาสตราจารย์ ดร.เก่ง เปี่ ยมคุณธรรม......
(ผู้ประเมิน)
(วันที่ ............/............../...............)
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
รอบการประเมิน
[/ ] ครัง้ ที่ 1 (ตังแต่
้ 1 ส.ค.2560.... - 31 ม.ค.2561.....)
[ ] ครัง้ ที่ 2 (ตังแต่
้ 1 ก.พ. 25...... -31 ก.ค.25......)
ชื่อผู้รับการประเมิน ............นายแสนดี ขยันยิ่ง.....................................................................
ตาแหน่ ง .............บุคลากร....................................................................................
สังกัด .............สานักงานอธิการบดี......................................................................................
คณะ/สถาบัน/ส่ วนงานหรือเทียบเท่ า ...........ส่วนทรัพยากรบุคคล........................
วัน เดือน ปี ที่บรรจุ .........1 มีนาคม ..2558....................... อายุงาน ...........2..................ปี
ระดับการศึกษาสูงสุด .........ปริ ญญาโท.................................................................
ระดับการศึกษาตามตาแหน่ งที่จ้าง
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
ปริ ญญาเอก
ระดับตาแหน่ ง
เชี่ยวชาญพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ชานาญการพิเศษ

ชานาญการพิเศษ

ชานาญงาน

ปฏิบตั งิ าน

ผู้ประเมิน .............นางสาวใจเย็น เป็ นสุข.........................................................................
การมาปฏิบัติงาน
ประเภท
มาสาย (ครัง้ )
ลาป่ วยและลากิจส่วนตัว
ลาคลอดบุตร
ลาป่ วย เนื่องจากต้ องรักษาตัวเป็ นเวลานาน
ลาอุปสมบท/ลาไปประกอบพิธีฮจั ย์
ลาเข้ ารับการตรวจเลือก หรือเข้ ารับการเตรียมพล
ขาดงาน

ชานาญการ

ปฏิบตั กิ าร

ตาแหน่ ง .................หัวหน้ างานบริ หารงานบุคคล....................................................
จานวนการลา,ขาดงาน (วัน) / มาสาย(ครั ง้ )
(1ส.ค.-31ม.ค.) (1ก.พ.-31 ก.ค.)
5 ครัง้
8 วัน
20 วัน
-

หมายเหตุ
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ส่ วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน : ให้ พนักงานและผู้ประเมินกาหนดข้ อตกลงร่ วมกัน เกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผล
ผลสัมฤทธิ์ของงานพร้ อมกับกาหนดดัชนีชวี ้ ดั หรือหลักฐานบ่ งชีค้ วามสาเร็จของงานอย่ างเป็ นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน คิดเป็ นร้ อยละ 70
ค่ านา้ หนัก (1)
ตัวชีว้ ัดความสาเร็ จของงาน
(ร้ อยละ)
(เลื
อกจากปริ มาณ, คุณภาพ,
โดยผลรวม
เวลา, ความคุ้มค่ า หรื อ ความ
ทุกตัวชีว้ ัดเท่ ากับ
พึงพอใจ)
70

ข้ อตกลงการปฏิบัติงาน

ระดับการประเมิน ทาเครื่ องหมาย  ในช่ องที่ตรงกับช่ วงคะแนนที่ได้ รับ
A
(10-9)

B
(8-7)

C
(6-5)

D
(4-3)

E
(2-0)

>80 %


70-79 %

60-69 %

40-59 %

<40 %









1 วัน

2 วัน


3 วัน

4 วัน

>5 วัน

70-79 %


60-69 %


40-59 %


<40 %









1 วัน


2 วัน

3 วัน

4 วัน

>5 วัน









>80 %

70-79 %


60-69 %

40-59 %

<40 %







2 วัน


3 วัน

4 วัน

>5 วัน







ผลการ
ประเมิน
(2)

คะแนนผลการประเมิน
= (ค่ านา้ หนัก x ผลการ
ประเมิน)/10 = (1) x (2)/10

1.งานภารกิจ (งานประจาตามหน้ าที่)
1.1 สรรหาบุคลากรเพื่อจ้ างเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย

1.2 การต่อสัญญาจ้ างพนักงานมหาวิทยาลัย

15

คุณภาพ

10

เวลา

15

คุณภาพ

10

เวลา

10

คุณภาพ

10

เวลา


>80 %


9

13.5

8

8

10

15

10

10

8

8

8

8

2.งานยุทธศาสตร์ หรื อการปรั บปรุ งประสิทธิภาพ

3.งานที่ได้ รับมอบหมายเป็ นพิเศษ
3.1 ดาเนินการเสนอเรื่อง การจ้ างงานคนพิการให้ บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้ อง ตามกฎหมาย


1 วัน


4.อื่นๆ

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน = ผลรวมคะแนนผลการประเมิน

ลงชื่อ ........นายแสนดี ขยันยิ่ง.......................................
(ผู้รับการประเมิน)
(วันที่ ............/............../...............)

62.5

ลงชื่อ .........นางสาวใจเย็น เป็ นสุข......................
(ผู้ประเมิน)
(วันที่ ............/............../...............)
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ส่ วนที่ 3 การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Competency) ให้ ผ้ ปู ระเมินพิจารณากาหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังทัง้ สมรรถนะหลักมหาวิทยาลัย สมรรถนะประจาสายงาน
คิดเป็ นร้ อยละ 30
ผลการประเมิน (2)

ค่ าสมรรถนะที่ได้ รับ

ดูได้ จากตารางสมรรถนะที่คาดหวัง
ตามตาแหน่ ง

(รายละเอียดผลการประเมิน
ตามคู่มือสมรรถนะมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ 2560)

หากผลการประเมินมีค่าสูงกว่ าระดับ
ที่คาดหวัง ให้ ค่าสมรรถนะ = 100

1.ความรั บผิดชอบต่ อสังคม (Social Resonsibility)

2

2

100

2.การทางานอย่ างชาญฉลาด (Work Smart)

2

2

100

3.ความเป็ นหนึ่งเดียวกัน (Unity)
4.ความคิดสร้ างสรรค์ (Creativity)

2

2

100

2

2

100

5.ความยึดมั่นในคุณธรรม จริ ยธรรม( Morals)

2

2

100

สมรรถนะหลักมหาวิทยาลัย (University Core Competency)
คิดเป็ นร้ อยละ 10

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง (1)

ผลรวมค่าสมรรถนะหลักมหาวิทยาลัย
คะแนนประเมินสมรรถนะหลักมหาวิทยาลัย (a) = (ผลรวมค่าสมรรถนะหลักมหาวิทยาลัย x 10)/500

= [(2)/(1)] x 100

500

ผลการประเมิน (2)

10
ค่ าสมรรถนะที่ได้ รับ

ดูได้ จากตารางสมรรถนะที่คาดหวัง
ตามตาแหน่ ง

(รายละเอียดผลการประเมิน
ตามคู่มือสมรรถนะมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ 2560)

หากผลการประเมินมีค่าสูงกว่ าระดับ
ที่คาดหวัง ให้ ค่าสมรรถนะ = 100

1. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

2

2

100

2. การมองภาพองค์ รวม(Conceptual Thinking)

2

2

100

3. การดาเนินการเชิงรุ ก (Proactiveness)

2

1

50

4. การตรวจสอบความถูกต้ องตามกระบวนงาน (Concern for Order)

2

2

100

สมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency)
คิดเป็ นร้ อยละ 20 (โดยสัดส่ วนสมรรถนะประจาสายงานต้ องมีคะแนน
ไม่ ต่ากว่ าร้ อยละ 15 แต่ ไม่ เกินร้ อยละ 20)

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง (1)

= [(2)/(1)] x 100

5
ผลรวมค่าสมรรถนะประจาสายงาน
คะแนนประเมินสมรรถนะประจาสายงาน (b) = (ผลรวมค่าสมรรถนะประจาสายงาน) x ร้ อยละสมรรถนะประจาสายงาน)/(จานวนสมรรถนะที่ประเมินทั ้งหมด x 100)

350
17.5

สมรรถนะหลักของส่ วนงาน (ถ้ ามี) คิดเป็ นร้ อยละ ..........

ผลรวมค่าสมรรถนะหลักของส่วนงาน
คะแนนประเมินสมรรถนะหลักส่วนงาน (c) = (ผลรวมค่าสมรรถนะหลักส่วนงาน x ร้ อยละสมรรถนะหลักส่วนงาน)/(จานวนสมรรถนะที่ประเมินทั ้งหมด x 100)
ผลการประเมินสมรรถนะ = คะแนนสมรรถนะหลักมหาวิทยาลัย + คะแนนสมรรถนะประจาสายงาน + คะแนนสมรรถนะหลักส่ วนงาน(ถ้ ามี) = (a) + (b) + (c)

27.5
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แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและแผนการพัฒนาพนักงาน
ส่ วนที่ 1 สรุ ปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1.1 การประเมิน (ให้ สรุ ปภาพรวมโดยนาข้ อมูลมาจากการประเมินทัง้ 2 ส่ วน)

รายการประเมิน

คะแนนที่ได้

สรุ ปผลประเมิน ทาเครื่ องหมาย ในช่ องที่ตรงกับช่ วงคะแนนที่ได้ รับ
 ดีเด่น

= 90.00-100.00 คะแนน

1. ผลการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน (70 คะแนน)

.......62.5.................

 ดีมาก

= 80.00-89.99 คะแนน

2. ผลการประเมินสมรรถนะ (30 คะแนน)

.......27.5.................

 ดี

= 70.00-79.99 คะแนน

 ต้ องปรับปรุงและพัฒนา

= 60.00-69.99 คะแนน (ไม่เพิ่มค่าจ้ าง)

 ไม่ผา่ นการประเมิน

= ต่ากว่า 60 คะแนน

รวม (100 คะแนน) ........90................

1.2 จุดเด่ นของผู้รับการประเมิน

1.3 ข้ อควรพัฒนา

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................
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ส่ วนที่ 2 ข้ อเสนอแนะ
2.1 ความเห็นผู้ประเมิน

2.2 ความคิดเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ประจาส่ วนงาน (ถ้ ามี)

.................................................................................................................................................

............................................................................................................................

.................................................................................................................................................

............................................................................................................................

.................................................................................................................................................

............................................................................................................................

ลงชื่อ ...........................................................
ตาแหน่ง .....................................................
(วันที่ ............/............../...............)

ลงชื่อ ...........................................................
ตาแหน่ง .....................................................
(วันที่ ............/............../...............)

2.3 ความคิดเห็นของคณะกรรมการประจาส่ วนงาน (ถ้ ามี)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...........................................................
ตาแหน่ง .....................................................
(วันที่ ............/............../...............)
ส่ วนที่ 3 การแจ้ งผลประเมินการปฏิบัติงาน
ผู้รับการประเมิน

ผู้ประเมิน
 ผู้ประเมินแจ้ งผลการประเมินการปฏิบตั งิ านรอบที่ 1 แก่ผ้ รู ับการประเมิน

ได้ รับทราบผลการประเมินและแผนการพัฒนาการปฏิบตั งิ าน

หลังจากผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจาส่วนงาน
 ผู้ประเมินแจ้ งผลการประเมินการปฏิบตั งิ านประจาปี (รอบที่ 1 และรอบที่ 2)
หลังจากมีคาสัง่ เพิ่มค่าจ้ างที่ได้ รับการลงนามจากอธิ การบดีหรื อผู้ที่อธิ การบดีมอบหมายแล้ ว
ได้ แจ้ งผลและผู้รับการประเมินได้ ลงนามรับทราบ

ลงชื่อ ...........นายแสนดี ขยันยิ่ง.................
(ผู้รับการประเมิน)
(วันที่ ............/............../...............)

ได้ แจ้ งผลการประเมินเมื่อวันที.่ ....................................... แต่ผ้ รู ับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ
โดยมี 1.................................................................................................................. เป็ นพยาน
2.................................................................................................................. เป็ นพยาน

ลงชื่อ ......นางสาวใจเย็น เป็ นสุข.......................
(ผู้ประเมิน)
(วันที่ ............/............../...............)
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ส่ วนที่ 4 แผนการพัฒนาพนักงาน ให้ ผ้ ปู ระเมินกับผู้รับการประเมินจัดทาแผนการพัฒนาและปรั บปรุ งการปฏิบัติงาน โดยร่ วมกันกาหนดเป้ าหมาย ผลลัพธ์ หรื อ มาตรฐานความสาเร็ จของงาน
รวมทัง้ กาหนดเกณฑ์ /ตัวชีว้ ัดของงานและวิธีการพัฒนา
แผนการพัฒนา หรื อพัฒนาปรั บปรุ งการปฏิบัติงาน

เป้ าหมาย ผลลัพธ์ หรื อมาตรฐานความสาเร็ จของงาน

ลงชื่อ ...........นายแสนดี ขยันยิ่ง.................
(ผู้รับการประเมิน)
(วันที่ ............/............../...............)

วิธีการพัฒนา

ระยะเวลาในการดาเนินการ

ลงชื่อ ......นางสาวใจเย็น เป็ นสุข.......................
(ผู้ประเมิน)
(วันที่ ............/............../...............)
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