แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ ๑)
ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รอบการประเมิน  รอบที่ ๑
๑ ตุลาคม ................ ถึง ๓๑ มีนาคม ...................  รอบที่ ๒
๑ เมษายน ............... ถึง ๓๐ กันยายน ................
ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................ตาแหน่ง/ระดับ............................
ชื่อผู้บังคับบัญชา (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................ตาแหน่ง/ระดับ............................
ตอนที่ ๑ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสายวิชาการ (คณบดี/ผู้อานวยการสถาบัน/สานัก)
ภาระงานในตาแหน่งวิชาการ (20 คะแนน)
คะแนน
ภาระงานในตาแหน่งบริหาร (80 คะแนน)
1.1 ภาระงานสอน
1. งานบริหาร (ภาระงานหลักตามภาระหน้าที่) (50 คะแนน)
1.2 ภาระงานวิจัยหรืองานวิชาการอื่น
1.1 การบริหารคน (20 คะแนน)
- มีการกากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และพัฒนาบุคลากรอย่างทัดเทียมกัน
1.3 ภาระงานบริการวิชาการ
- มีการกาหนดภาระหน้าที่หรือขัน้ ตอนการดาเนินงานของหน่วยงานและมอบหมายงานแก่บุคลากรใน
1.4 ภาระงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงานได้เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของงานที่ทา
1.5 ภาระงานเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา ภาระงานอื่นๆ
1.2 การบริหารงบประมาณ (10 คะแนน)
- บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่มผี ลประโยชน์ด้านอื่นที่ขัดแย้งกับการปฏิบัตหิ น้าที่
สูตรคานวณคะแนน
- มีการบริหารจัดการงบประมาณภายใต้ขอบเขตอานาจให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงานและ
ด้านวิชาการ
มหาวิทยาลัย
คะแนนวิชาการจากหน่วยงาน x 20 จากงานวิชาการที่ม.กาหนด
70 (ผลสัมฤทธิ์ขององค์ประกอบที่ 1)
1.3 การบริหารงาน (20 คะแนน)
- มีการบริหารงานสอดคล้องกับระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยรวมทั้งสอดคล้องกับความคาดหวังของ
ความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
- มีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานอย่างเปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเสรีตามความเหมาะสม
- มีการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลที่จาเป็นและเป็นประโยชน์ในการทางานอย่างสม่าเสมอและถูกต้อง
- มีการบริหารงาน โดยคานึงถึงบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการบริการอย่างทัดเทียมกัน
2. งานบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและของคณะ (30 คะแนน)
คะแนนรวม
ด้านบริหาร
คะแนนวิชาการ (20) + บริหาร (80)
คะแนนประเมินจากผู้บริหาร x 80 จากงานบริหารผลสัมฤทธิ์
100
70 (ผลสัมฤทธิ์ องค์ประกอบที่ 1)
รวม
รวม
สัดส่วนภาระงานในตาแหน่งวิชาการ (20) : ภาระงานในตาแหน่งบริหาร (80)

คะแนน

-๒ตอนที่ ๒
๑. ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ตกลงร่วมกันและเห็นพ้องกันแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (ลงนามเมื่อจัดทาข้อตกลง)

ลายมือชื่อ.................................................................(ผู้ประเมิน)
(…………………………………………………………….)
วันที่.........เดือน..........................................พ.ศ. ..................

ลายมือชื่อ.................................................................(ผูร้ ับการประเมิน)
(…………………………………………………………….)
วันที่.........เดือน..........................................พ.ศ. ..................
๒. ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน (ระบุข้อมูลเมื่อสิ้นรอบการประเมิน)
๑) จุดเด่น และ/หรือ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข.......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
๒) ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับวิธีส่งเสริมและพัฒนา....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
๓. ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้เห็นชอบผลการประเมินแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (ลงนามเมื่อสิ้นรอบการประเมิน)

ลายมือชื่อ.................................................................(ผู้ประเมิน)
(…………………………………………………………….)
วันที่.........เดือน..........................................พ.ศ. ..................

ลายมือชื่อ.................................................................(ผูร้ ับการประเมิน)
(…………………………………………………………….)
วันที่.........เดือน..........................................พ.ศ. ..................

แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน (องค์ประกอบที่ 1) (70 คะแนน)
พฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการ (องค์ประกอบที่ 2) (30 คะแนน)
สมรรถนะหลัก
1. งานวิชาการ (20 คะแนน)
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1. งานสอน
2. การบริการที่ดี
2. งานวิจัยหรืองานวิชาการอื่น
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
3. งานบริการวิชาการ
4. การยืดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม
4. งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. การทางานเป็นทีม
5. งานกิจการนักศึกษา ภาระงานอื่นๆ
สมรรถนะหลัก
2. งานบริหาร (80 คะแนน)
1. ภาวะผู้นา
1.1. การบริหารคน
2. วิสัยทัศน์
1.2. การบริหารงบประมาณ
3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
1.3. การบริหารงาน
4. ศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลี่ยน
1.4. บริหารงานตามยุทธศาสตร์
5. การควบคุมตนเอง
6. การสอนงานและการมอบหมายงาน
สูตรคานวณคะแนน
ด้านวิชาการ
คะแนนวิชาการจากหน่วยงาน x 20 จากงานวิชาการที่ม.กาหนด
70 (ผลสัมฤทธิ์ ขององค์ประกอบที่ 1)
ด้านบริหาร
คะแนนประเมินจากผู้บริหาร x 80 จากงานบริหารผลสัมฤทธิ์
70 (ผลสัมฤทธิ์ องค์ประกอบที่ 1)
คะแนนรวม
คะแนนวิชาการ (20) + บริหาร (80)
100

แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(องค์ประกอบที่ ๒)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 รอบที่ ๑ ๑ ตุลาคม ………….. ถึง ๓๑ มีนาคม …………..
 รอบที่ ๒ ๑ เมษายน ………… ถึง ๓๐ กันยายน …………
ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................
ตาแหน่ง/ระดับ.............................................................. สังกัด.......................................................................
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................
ตาแหน่ง/ระดับ................................................................................................... สังกัด.......................................................................
รอบการประเมิน

สมรรถนะหลัก (ทุกตาแหน่ง)

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)

(๑)
(๒)
(๓)
ระดับ
ประเมิน ระดับ
สมรรถนะที่ ตนเอง สมรรถนะ
คาดหวัง
ที่
แสดงออก
๕

ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
ของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่สถาบันอุดมศึกษากาหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือ
กระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีย่ ากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทาได้มาก่อน
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน
ระดับที่ ๑ แสดงความพยายามในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการให้ดี
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสามารถทางานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสามารถปรับปรุงวิธีการทางานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และสามารถกาหนดเป้าหมายรวมทัง้ พัฒนางาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่นหรือ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และกล้าตัดสินใจ แม้ว่าการตัดสินใจนั้นจะมีความเสี่ยง เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา

๒. การบริการที่ดี (Service Mind)
ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการต่อประชาชน ข้าราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ แสดงให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้ด้วยความเต็มใจ
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และให้บริการที่เกินความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลาหรือความพยายามอย่างมาก
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และเข้าใจและให้บริการที่ตรงตามความต้องการทีแ่ ท้จริงของผู้รับบริการได้
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และให้บริการที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้แก่ผู้รับบริการ

๕

-๒-

สมรรถนะหลัก (ทุกตาแหน่ง)

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)

(๑)
(๒)
(๓)
ระดับ
ระดับ
ประเมิน
สมรรถนะ ตนเอง สมรรถนะ
ที่คาดหวัง
ที่
แสดงออก
๕

ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสม ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน/ที่เกี่ยวข้อง
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และมีความรู้ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสามารถนาความรู้ วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้กับการ
ปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และศึกษา พัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้น ทั้งใน
เชิงลึก และเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และสนับสนุนการทางานของคนในสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นความเชี่ยวชาญใน
วิทยาการด้านต่าง ๆ

๔. การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity)

๕

การดารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยา
ข้าราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ มีความสุจริต
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และมีสจั จะเชื่อถือได้
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และยึดมั่นในหลักการ
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และอุทิศตนเพื่อความยุติธรรม

๕. การทางานเป็นทีม (Teamwork)
ความตั้งใจที่จะทางานร่วมกับผูอ้ ื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงาน หรือสถาบันอุดมศึกษา โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็น
สมาชิก ไม่จาเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ ทาหน้าที่ของตนในทีมให้สาเร็จ
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และให้ความร่วมมือในการทางานกับเพื่อนร่วมงาน
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และสนับสนุนและช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีม เพื่อให้งานประสบความสาเร็จ
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และสามารถนาทีมให้ปฏิบัตภิ ารกิจให้ได้ผลสาเร็จ

๕

-๓-

สมรรถนะทางการบริหาร (ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร)

๑. สภาวะผู้นา (Leadership)

(๑)
(๒)
(๓)
ระดับ ประเมิน ระดับ
สมรรถนะ ตนเอง สมรรถนะ
ที่คาดหวัง
ที่
แสดงออก
๕

ความสามารถ หรือความตั้งใจที่จะรับบทในการเป็นผู้นาของกลุ่ม กาหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีการทางาน ให้ทีม
ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ ดาเนินการประชุมได้ดีและคอยแจ้งข่าวสารความเป็นไปโดยตลอด
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และเป็นผู้นาในการทางานของกลุ่มและใช้อานาจอย่างยุติธรรม
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และให้การดูแลและช่วยเหลือทีมงาน
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และประพฤติตนสมกับเป็นผู้นา
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และนาทีมงานให้กา้ วไปสู่พันธกิจระยะยาวขององค์กร

๒. วิสัยทัศน์ (Visioning)

๕

ความสามารถในการกาหนดทิศทาง ภารกิจ และเป้าหมายการทางานที่ชัดเจนและความสามารถในการสร้างความ
ร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ รูแ้ ละเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และช่วยทาให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจวิสยั ทัศน์ขององค์กร
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเต็มใจที่จะปฏิบัติตามวิสัยทัศน์
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และกาหนดนโยบายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และกาหนดวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
ระดับประเทศ

๓. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation)
ความเข้าใจวิสยั ทัศน์และนโยบายภาครัฐและสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษาได้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ รูแ้ ละเข้าใจนโยบายรวมทั้งภารกิจภาครัฐ ว่ามีความเกีย่ วโยงกับหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
อย่างไร
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และนาประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ได้
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และนาทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อนมาใช้ในการกาหนดกลยุทธ์
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และกาหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และบูรณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ภาครัฐ

๕

-๔-

สมรรถนะทางการบริหาร (ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร)
๔. ศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลี่ยน (Change Leadership)

(๑)
(๒)
(๓)
ระดับ ประเมิน
ระดับ
สมรรถนะ ตนเอง สมรรถนะที่
ที่คาดหวัง
แสดงออก
๕

ความสามารถในการกระตุ้น หรือผลักดันหน่วยงานไปสูก่ ารปรับเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้
เข้าใจ และดาเนินการให้การปรับเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นจริง
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ เห็นความจาเป็นของการปรับเปลี่ยน
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสามารถทาให้ผู้อื่นเข้าใจการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความสาคัญของการปรับเปลี่ยน
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และวางแผนงานที่ดีเพื่อรับการปรับเปลี่ยนในองค์กร
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และผลักดันให้เกิดการปรับเปลีย่ นอย่างมีประสิทธิภาพ

๕. การควบคุมตนเอง (Self Control)

๕

ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมในสถานการณ์ที่อาจจะถูกยั่วยุ หรือเผชิญหน้ากับความไม่เป็นมิตร หรือ
ต้องทางานภายใต้สภาวะกดดัน รวมถึงความอดทนอดกลั้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ก่อความเครียดอย่างต่อเนื่อง
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ ไม่แสดงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และควบคุมอารมณ์ในแต่ละสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสามารถใช้ถ้อยทีวาจา หรือปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างสงบ แม้จะอยู่ใน
ภาวะที่ถกู ยัว่ ยุ
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และจัดการความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และเอาชนะอารมณ์ด้วยความเข้าใจ

๖. การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others)
ความตั้งใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้อื่นในระยะยาวจนถึงระดับที่เชื่อมั่นว่าจะสามารถมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบให้ผู้นั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการของตนเองได้
ระดับที่ ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
ระดับที่ ๑ สอนงานหรือให้คาแนะนาอย่างละเอียด หรือด้วยการสาธิตวิธีปฏิบัติงาน
ระดับที่ ๒ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และตั้งใจพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีศักยภาพ
ระดับที่ ๓ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และวางแผนเพื่อให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความสามารถในการทางาน
ระดับที่ ๔ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
ระดับที่ ๕ แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และทาให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบการสอนงานและการมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบ

๕

-๕หลักเกณฑ์การประเมิน
จานวนสมรรถนะทางการบริหาร
จานวนสมรรถนะทางการบริหาร
จานวนสมรรถนะทางการบริหาร
จานวนสมรรถนะทางการบริหาร

สูงกว่าหรือเท่ากับ ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
ต่ากว่า ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ๑ ระดับ
ต่ากว่า ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ๒ ระดับ
ต่ากว่า ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ๓ ระดับ

(๕) สรุปคะแนนส่วนพฤติกรรมการปฏิบัตริ าชการ (สมรรถนะ) =

(๓) การประเมิน
จานวนสมรรถนะ คูณด้วย
๓
๒
๑
๐
(๔) ผลรวมคะแนน

คะแนน

ผลรวมคะแนน

จานวนสมรรถนะที่ใช้ในการประเมิน X ๓ คะแนน
(๖) ผู้ประเมินและผูร้ ับการประเมิน ได้ตกลงร่วมกันและเห็นพ้องกันแล้ว (ระบุข้อมูลใน (๑) ตามระดับสมรรถนะของตาแหน่งที่
กาหนดให้ครบ) จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (ลงนามเมื่อจัดทาข้อตกลง)
ลายมือชื่อ.............................................................. (ผู้ประเมิน)
(...........................................................)

ลายมือชื่อ...............................................(ผูร้ ับการประเมิน)
(..............................................)

วันที่.............. เดือน.....................................พ.ศ. ............

วันที่.............. เดือน.....................................พ.ศ. ............

(๗) ความเห็นเพิม่ เติมของผู้ประเมิน (ระบุข้อมูลเมื่อสิ้นรอบการประเมิน)
๑) จุดเด่น และ/หรือ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
๒) ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับวิธีส่งเสริมและพัฒนา เพื่อจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
(๘) ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ได้เห็นชอบผลการประเมินแล้ว (ระบุข้อมูลใน (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้ครบ)
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (ลงนามเมื่อสิ้นรอบการประเมิน)
ลายมือชื่อ...................................................................................... (ผูป้ ระเมิน)
(..............................................)
วันที่.............. เดือน.....................................พ.ศ. ............
ลายมือชื่อ...................................................................................... (ผูร้ ับการประเมิน)
(.............................................)
วันที่.............. เดือน.....................................พ.ศ. ............

