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ใบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตําแหน่ งประเภท ผู้บริหาร ตําแหน่ งหัวหน้ าสาขา หัวหน้ างาน หรือเทียบเท่ า (แบบ ป.4)
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ใบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตําแหน่ งประเภทผู้บริหาร ตําแหน่ งหัวหน้ าสาขา หัวหน้ างาน หรือเทียบเท่า (แบบ ป.4)
ส่ วนที 1 ข้ อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ก. ข้ อมูลพืนฐาน
ชือผูร้ ับการประเมิน ...............................................................................................................................................
ตําแหน่งประเภท | ข้าราชการ | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | พนักงานราชการ | ลูกจ้างประจํา
ตําแหน่ง............................................................................................... เงินเดือน ..........................................................
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบประเมิน | ครังที 1 (1 ต.ค. - 31 มี.ค.) | ครังที 2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย. )
มาสาย.......วัน ขาดราชการ.......วัน ลา.......วัน (ลาป่ วย ......วัน , ลาอืน ๆ .....วัน)
ข. ข้ อตกลงปฏิบัติงาน
1. บุคลากรทุกคนต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการไม่ตากว่
ํ าเกณฑ์
ค่าคาดหวัง
2. คณาจารย์ จะต้องมีภาระงานขันตํา 35 หน่วยชัวโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ
3. คณาจารย์ตาํ แหน่งผูบ้ ริ หารจะต้องปฏิบตั ิภาระงานสอนไม่นอ้ ยกว่า 10 คาบ/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ
4. หัวหน้าสาขา หัวหน้างาน หรื อเทียบเท่า ต้องร่ วมมือประสานงานกันอย่างใกล้ชิด
โดยถือว่าเป็ นหน้าทีและความรับผิดชอบร่ วมกันในหน่วยงาน ถ้าเรื องใดมีปัญหาหรื อเป็ นราชการสําคัญ ให้นาํ เข้า
หารื อกับคณบดี ผูอ้ าํ นวยการสํานัก
5. งานใดทีเกียวข้องกับบุคคลหรื อหน่วยงานอืนทีเห็นว่าคณบดี ผูอ้ าํ นวยการสํานัก/สถาบัน ควรจะรับทราบ
ให้นาํ เสนอและหารื อทันที
6. งานทีต้องขอความเห็นชอบจากคณบดี และผูอ้ าํ นวยการสํานัก/สถาบัน
6.1 งานนโยบายหรื องานริ เริ มสําคัญ
6.2 งานทีเกียวกับการบรรจุ แต่งตัง โอน ย้าย ช่วยราชการ การเปลียนสังกัดและการลาศึกษาต่อของ
บุคลากรในคณะ สํานัก/สถาบัน
6.3 งานทีเกียวกับการเลือนตําแหน่ง ระดับชันหรื อขันเงินเดือน การลงโทษทางวินยั แก่ขา้ ราชการหรื อ
บุคลากรในสังกัดคณะ สํานัก/สถาบัน
6.4 การขอตังงบประมาณ การขอเปลียนแปลงงบประมาณ การเปลียนแปลงหมวดเงิน การรื อถอน และ
การก่อสร้างต่อเติมอาคาร
6.5 งานเฉพาะทีสําคัญ และงานทีคณบดี ผูอ้ าํ นวยการสํานัก/สถาบัน
7. งานมอบหมายเฉพาะตําแหน่งให้ปฏิบตั ิงานตามคําสังทีได้มอบหมายไว้
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8. งานประกันคุณภาพการศึกษา งานการรับตรวจการประเมินหน่วยงานและมหาวิทยาลัยทุกเรื องถือเป็ นความ
รับผิดชอบร่ วมกันทีต้องสนับสนุนข้อมูลและเข้าประชุม
9. งานอืน ๆ (ระบุ).........................................................................................................................................
ลงชือ..........................................................................................ผู้รับการประเมิน วัน เดือน ปี .............................
วัน เดือน ปี ..............................
ลงชือ..........................................................................................ผู้ประเมิน
ค. ผลการปฏิบัติงาน
1. ปริ มาณและคุณภาพงานตามคําสังมหาวิทยาลัย (แนบแฟ้ มสะสมงาน)
2. งานริ เริ มสร้างสรรค์.............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
3. งานอืน ๆ ..............................................................................................................................................................
ส่ วนที 2 ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ก. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักของบุคลากร
(เกณฑ์ การประเมินจากแบบ กส.1)
1. จริ ยธรรม
2. มุง่ เน้นผูร้ ับบริ การ

ระดับคะแนนที นําหนักคะแนน
คาดหวัง

4

0.06

4

0.06

3. การทํางานเป็ นทีม

4

0.06

4. ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์และการ
พัฒนางานอย่างต่อเนือง
5. ความรับผิดชอบ

4

0.04

4

0.06

6. ความสามารถการปรับตัว

4

0.06

7. ความใส่ใจในคุณภาพ

4

0.06

รวม

0.40

แบบ ป.4 2/4

ผลการประเมิน

คแนนทีได้

-23สมรรถนะประจําสายงาน
(เกณฑ์ ประเมินจากแบบ กส.2)
1. การวางแผนและการจัดการ

ระดับคะแนนที นําหนักคะแนน
คาดหวัง
3
0.09

2. ทักษะในการแก้ปัญหา

3

0.09

3. วิเคราะห์งานและความคิดเชิง
วิเคราะห์
4. การมอบหมายงาน ติดตามงาน
สอนงาน และแนะนํางาน
5. ภาวะผูน้ าํ ด้านการตัดสิ นใจ

3

0.06

3

0.09

3

0.06

6. ความรู ้และเข้าใจในงานทีรับผิดชอบ

3

0.06

7. ความสามารถในการประสานงาน
8. แรงจูงใจสู่ความสําเร็ จ

3

0.06

3

0.09

รวม

0.60

รวมทังหมด

1.00

ข. ผลสั มฤทธิของงาน
องค์ ประกอบการประเมิน
(เกณฑ์ จากแบบประเมิน กผ.3)
1. ปริ มาณและคุณภาพของงาน
2. ความรวดเร็ ว ตรงตามเวลา
3. ความประหยัด
4. ความคุม้ ค่า
รวม

ระดับคะแนนทีคาดหวัง

นําหนัก

3
3
3
3

0.4
0.2
0.2
0.2
1.00

ค. สรุ ปผลการประเมิน
องค์ ประกอบการประเมิน
องค์ประกอบที 1: ผลสัมฤทธิ ของงาน
องค์ประกอบที 2 : พฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการ
- สมรรถนะหลัก
- สมรรถงานประจําสายงาน
รวม
เฉพาะคณาจารย์ ปฏิบัตหิ น้ าทีหัวหน้ างาน
คะแนนจากแบบ ป.4 ข้ อ ข *0.5
คะแนนจากแบบ ป.5 ข้ อ ข*0.5
รวมทังหมด

คะแนนทีได้
0.3
3.2

ผลการประเมิน

ผลการประเมิน

นําหนัก
0.70
0.3

1.00
0.5
0.5
1.00
แบบ ป.4 3/4

คแนนทีได้

คะแนนทีได้

คะแนนทีรวมได้
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ผู้รับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคลแล้ว
ลงชือ..........................................................วันที..................................
ผู้ประเมิน օ ได้แจ้งผลการประเมิน และผูร้ ับการประเมินได้ลงนามรับทราบ
ลงชือ...........................................................วันที.................................
օ ได้แจ้งผลการประเมิน เมือวันที ........................แต่ผรู ้ ับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ
โดยมี...........................................................เป็ นพยาน ลงชือ.....................................................วันที.............................
ผู้บังคับบัญชา օ เห็นด้วยกับผลการประเมิน օ ไม่เห็นด้วยกับผลการประเมิน ดังนี
.................................................................................................................................................................................................
............................................................................................... ……………………………....................................................
ลงชือ........................................................วันที...................
คณะกรรมการกลันกรอง օ เห็นด้วยกับผลการประเมิน օ ไม่เห็นด้วยกับผลการประเมิน ดังนี
.................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................. ………………………………………………………….…….
ลงชือ.................................................วันที............................

แบบ ป.4 4/4

