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ใบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตําแหน่ งประเภท สนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานบริการ (แบบ ป.7)
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ใบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตําแหน่ งประเภทสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานบริการ (แบบ ป.7)
ส่ วนที 1 ข้ อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ก. ข้ อมูลพืนฐาน
หน่วยงานสํานักงานอธิการบดี |งานอนามัยและสุ ขาภิบาล |งานอาคารสถานที |งานรักษาความปลอดภัยและจราจร
|งานยานพาหนะ
ชือผูร้ ับการประเมิน ...............................................................................................................................................
ตําแหน่งประเภท | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | 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 อตกลงการปฏิบัติงาน
1. งานอนมัยและสุ ขาภิบาล
1.1 บุคลากรทุกคนต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการไม่ตากว่
ํ าเกณฑ์
ค่าคาดหวัง
1.2 ติดป้ ายชือผูร้ ับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ ขอบเขตงานทีรับผิดชอบพร้อมรู ปถ่าย ภายในอาคารทุกชัน
ทีรับผิดชอบ
1.3 มีตารางเวลาทําความสะอาดห้องนําอย่างน้อยจุดละ 2 รอบต่อวัน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ร้องเรี ยนกรณี
ห้องนําไม่สะอาด
1.4 มีกล่องรับฟังความคิดเห็นการใช้บริ การห้องนําและสถานทีอาคารละ 2 จุด
1.5 มีสมุดบันทึกประจําตัวบันทึกการทําหน้าทีทุกวัน และมีผคู ้ วบคุมงานลงนามรับรองอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครัง
2. งานรักษาความปลอดภัยและจราจร
2.1 บุคลากรทุกคนต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการไม่ตากว่
ํ าเกณฑ์
ค่าคาดหวัง
2.2 มีสมุดบันทึกประจําตัวบันทึกการทําหน้าทีทุกวันและมีผคู ้ วบคุมงานลงนามรับรองอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครัง
2.3 มีตารางเวรติดในทีเปิ ดเผย
2.4 มีป้ายผังจราจรทีสังเกตเห็นได้ง่าย ติดตังบริ เวณทางเข้า และกรณี หากปิ ดเส้นทางจราจรภายในมหาวิทยาลัย
ให้มีผงั อาคารบอกเส้นทางเฉพาะกิจ
2.5 มีกล่องรับฟังความคิดเห็นและมีการสํารวจความคิดเห็นจากผูร้ ับบริ การอย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครัง

-37-

3. งานอาคารสถานที
3.1 บุคลากรทุกคนต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการไม่ตากว่
ํ าเกณฑ์
ค่าคาดหวัง
3.2 มีสมุดบันทึกประจําตัวบันทึกการทําหน้าทีทุกวันและมีผคู้ วบคุ มงานลงนามรับรองอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครัง
3.3 มีตารางการทํางานทุกสัปดาห์
3.4 มีกล่องรับฟังความคิดเห็นและมีการสํารวจความคิดเห็นจากผูร้ ับบริ การอย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครัง
4. งานยานพาหนะ
4.1 บุคลากรทุกคนต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีพฤติกรรมการปฏิ บตั ิราชการไม่ตากว่
ํ าเกณฑ์
ค่าคาดหวัง
4.2 ติดป้ ายชือพนักงานขับ หมายเลขโทรศัพท์พนักงานขับรถ หมายเลขโทรศัพท์ร้องเรี ยน โทร. 08-5155-6688
(รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร) หรื อ โทร.08-1674-8541 (หัวหน้าฝ่ ายงานยานพาหนะ) บริ เวณประตูผโู้ ดยสาร
4.3 มีกล่องรับฟังความคิดเห็นอยูบ่ นรถและมองเห็นได้ง่าย
4.4 มีสมุดบันทึกประจําตัวให้บนั ทึกการทําหน้าทีทุกวันและมีผคู ้ วบคุมงานลงนามรับรองอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครัง
ลงชือ..........................................................................................ผู้รับการประเมิน วัน เดือน ปี .............................
ลงชือ..........................................................................................ผู้ประเมิน
วัน เดือน ปี ..............................
ค. ผลการปฏิบัติงาน (ให้ ผ้ รู ั บการประเมินบันทึกสรุ ปผลสั มฤธิของงานจากสมุดบันทึกประจําวัน)
1. ปริมาณ
| น้อย
| ปานกลาง
|เหมาะสม
รายละเอียด (ระบุ)...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
2. คุณภาพงาน
| ไม่มีคุณภาพ
| มีคุณภาพปานกลาง
|มีคุณภาพ
รายละเอียด (ระบุ)...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
3. ผลงานเด่ นในรอบประเมิน
| ไม่มี
| มี (ระบุ) .......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
แบบ ป.7 2/4
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4.ข้ อบกพร่ องหรือการถูกตําหนิ หรือถูกร้ องเรียน
| ไม่มี
| มี (ระบุ) .......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
ส่ วนที 2 ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ก. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักของบุคลากร
(เกณฑ์ การประเมินจากแบบ กส.1)
1. จริ ยธรรม
2. มุง่ เน้นผูร้ ับบริ การ

ระดับคะแนนที นําหนักคะแนน
คาดหวัง

3

0.04

2

0.08

3. การทํางานเป็ นทีม

2

0.08

4. ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์และการ
พัฒนางานอย่างต่อเนือง
5. ความรับผิดชอบ

2

0.04

3

0.04

6. ความสามารถการปรับตัว

2

0.04

7. ความใส่ใจในคุณภาพ

3

0.08

รวม
สมรรถนะประจําสายงาน
(เกณฑ์ ประเมินจากแบบ กส.5)
1. ความรู ้ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงาน
2. การรักษาระเบียบวินยั และ
จรรยาบรรณ
3. ความอุตสาหะ
4. การปฏิบตั ิตามคําสังผูบ้ งั คับบัญชา

0.40

3

0.12

3

0.12

3

0.18

3

0.18

รวม

0.60

รวมทังหมด

1.00
แบบ ป.7 3/4

ผลการประเมิน

คะแนนทีได้
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ข. ผลสั มฤทธิของงาน
องค์ ประกอบการประเมิน
(เกณฑ์ จากแบบประเมิน กผ.7)
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

ผลการประเมิน

คะแนนทีได้

นําหนัก
0.7
0.3

คะแนนทีได้ รวม

ค. สรุ ปผลการประเมิน
องค์ ประกอบการประเมิน
องค์ประกอบที 1: ผลสัมฤทธิ ของงาน
องค์ประกอบที 2 : พฤติกรรมการปฎิบตั ิราชการ
- สมรรถนะหลัก
- สมรรถงานประจํา
รวม

คะแนน
3.00
2.68

1.00

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.7 4/4

บช.1
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แบบบัญชีสรุปรายชือผลการประเมินการปฏิบัติงาน
คณะ/สํ านัก/สถาบัน..........................................................................................................................
օ ครังที 1 ระหว่างวันที 1 เมษายน ..... – 30 กันยายน ..... ครังที 2 ระหว่างวันที 1 ตุลาคม...... – 31 มีนาคม ......
օ ประเภทตําแหน่ ง
օ
| ข้าราชการ
օ |สายสนับสนุนวิชาการ օ |สายวิชาการ
|օ
ลูกจ้างประจํา
օ
|พนักงานมหาวิทยาลัย օ |สายสนับสนุนวิชาการ
|สายวิชาการ
օ
จํานวนผูไ้ ด้รับการประเมิน.................................................คน
ลําดับ

ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง

เงินเดือน

คะแนนทีได้

ได้ ตรวจความถูกต้ องแล้ ว
คณบดี/ผอ.สํ านัก/สถาบัน

ลงชือ................................................
(.................................................)

เปอร์ เซ็นต์

หมายเหตุ

