แบบ ปป. 1

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สายปฏิบัติการ
ปงบประมาณ........................
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รอบที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปถัดไป)
รอบที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน)
ชือ่ ผูรับการประเมิน...................................................................................................................................
ตําแหนง.....................................................................................................................................................
สังกัด..........................................................................................................................................................
ชือ่ ผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน......................................................................ตําแหนง...................................
รอบการประเมิน

ระดับคาเปาหมาย

ตัวชี้วัดผลงาน
1. ภาระงาน
2. ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ
3. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สํานัก
4. ผลการประเมินการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่และการ
บริหาร
5. โครงการ/งาน ที่รับผิดชอบ

1

2

3

4
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คาคะแนนที่
ได (ก)

น้ําหนัก
(ความสําคัญ
/ความยาก
งายของงาน)
(ข)

ผลรวม (ข) = 100%

แปลงคะแนนรวม (ค) ขางตน เปนคะแนนการประเมินที่มีฐานคะแนนเต็ม 100

คาคะแนนรวม
(ค = ก x ข)

(ค) =

ผลรวมของคาคะแนนถวงน้ําหนัก
หมายเหตุ :
คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน =
จํานวนระดับคาเปาหมาย (=5)
เมื่อคํานวณคาคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานไดแลว แปลงคะแนนดังกลาวอีกครั้งใหมีฐาน
คะแนน 70 คะแนน แลวจึงนําคาคะแนนดังกลาว ไปบันทึกลงในแบบฟอรม ปป.5 ในสวน สรุปผลการ
ประเมิน องคประกอบที่ 1 : ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ทั้งนี้จะตองระบุขอมูลในแบบประเมินดังกลาวใหครบถวนและสมบูรณเพื่อการตรวจสอบ
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หนาที่ 2/2
ผูประเมินและผูรับประเมินไดตกลงรวมกันและเห็นพองกันแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
(ลงนามเมื่อจัดทําขอตกลง)
ลายมือชื่อ........................................................................................(ผูร ับการประเมิน)
วันที่..................เดือน...................พ.ศ................
ลายมือชื่อ........................................................................................(ผูป ระเมิน)
วันที่..................เดือน...................พ.ศ................
ความเห็นเพิ่มเติมของผูประเมิน (ระบุขอมูลเมื่อสิ้นรอบการประเมิน)
1) จุดเดน และ/หรือ สิ่งที่ควรปรับปรุงแกไข
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
2) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีสงเสริมและพัฒนา
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

ผูประเมินและผูรับการประเมินไดเห็นชอบผลการประเมินแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
(ลงนามเมื่อสิ้นรอบการประเมิน)
ลายมือชื่อ........................................................................................(ผูร ับการประเมิน)
วันที่..................เดือน...................พ.ศ................
ลายมือชื่อ........................................................................................(ผูป ระเมิน)
วันที่..................เดือน...................พ.ศ................
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แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สายปฏิบัติการ

แบบ ปป.2

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) สายปฏิบัติการ
ปงบประมาณ........................
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รอบการประเมิน รอบที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปถัดไป)
รอบที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน)
ชือ่ ผูรับการประเมิน................................................................ตําแหนง......................................................
ลงนาม.....................................................
ชือ่ ผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน...................................................ตําแหนง......................................................
ลงนาม.....................................................
ระดับที่คาดหวัง
รายการสมรรถนะ

1

2
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4
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1. การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement
Motivation)
2. การบริการที่ดี
(Service Mind)
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
(Expertise)
4. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและ
จริยธรรม (Integrity)
5. การทํางานเปนทีม (Teamwork)
แปลงคะแนนรวม (ค) ขางตน เปนคะแนนการประเมินที่มีฐานคะแนนเต็ม 100

หมายเหตุ :

คะแนนสมรรถนะหลัก =

คะแนน
(ก)

คะแนนรวม
(ค)
(ก x ข)

น้ําหนัก
(ข)

รวม (ข)=100%

บันทึกการ
ประเมินโดย
ผูประเมิน
(ถามี)

(ค)=

ผลรวมของคาคะแนนถวงน้ําหนัก
จํานวนระดับคาเปาหมาย (=5)

เมื่อคํานวณคาคะแนนสมรรถนะหลักไดแลว แปลงคะแนนดังกลาวอีกครั้งใหมีฐานคะแนน
20 คะแนน จากนั้ น จึ งนํ าค าคะแนนดั งกล าว ไปบั น ทึ กลงในแบบฟอรม ปป.4 ในสวนสรุป ผลการ
ประเมิน องคประกอบที่ 2 : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ

3

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สายปฏิบัติการ

หนาที่ 2/2

บันทึกเพิ่มเติมประกอบแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ สายปฏิบัติการ

ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการสมรรถนะ
1.สมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธิ์
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2.สมรรถนะดานการบริการที่ดี
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
3.สมรรถนะดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
4.สมรรถนะดานการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
5.สมรรถนะดานการทํางานเปนทีม
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สายปฏิบัติการ

แบบ ปป.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายปฏิบัติการ
สายปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
คําชี้แจง แบบประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ แบงเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูรับการประเมิน
ตอนที่ 2 ขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 4 ดาน

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ชือ่ ผูรับการประเมิน...................................................................................................................................
ตําแหนง.....................................................................................................................................................
สังกัด..........................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ 4 ดาน

คําอธิบาย 1 หมายถึง ควรปรับปรุง 2 หมายถึง พอใช 3 หมายถึง ยอมรับได 4 หมายถึง ดี 5 หมายถึง ดีมาก
ขอที่

รายการประเมิน

ดานที่ 1 จรรยาบรรณตอตนเอง
1
มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนเหมาะสมกับวิชาชีพ
2
ปฏิบัติหนาที่ดว ยความซื่อสัตยไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ กรณีที่วิชาชีพใดมี
จรรยาบรรณวิชาชีพกําหนดไวพึงปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นดวย
3
มีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรมรวมทั้งเพิ่มพูนความรู ความสามารถ และ
ทักษะในการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
4
ละเวนการนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน เคารพและไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา
ของผูอื่น
ดานที่ 2 จรรยาบรรณตอหนวยงาน
5
ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ
6
ปฏิบัติหาทีอ่ ยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกตอง
สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชนของราชการเปนสําคัญ
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4

ระดับคะแนน
3 2

1
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แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สายปฏิบัติการ

หนาที่ 2/2
ขอที่
7

รายการประเมิน

เปนผูตรงตอเวลาและใชเวลาในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนประโยชนตอทางราชการเปน
สําคัญ
8
ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัดคุมคาโดยระมัดระวังมิใหเกิด
ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยีย่ งวิญูชนพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง
ดานที่ 3 จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน
9
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ใหความรวมมือชวยเหลือกลุมงานของตน ทัง้ ในดาน
การแสดงความคิดเห็น รวมมือและแกปญ
 หารวมกัน
10 ดูแลเอาใจใสผูอยูใตบังคับบัญชาในดานการปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจ สวัสดิการ และ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผูอยูใตบังคับบัญชา
ดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม
11 ชวยเหลือเกือ้ กูลกันในทางที่ชอบ รวมทัง้ สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความสามัคคี รวม
แรงรวมใจในบรรดาเพื่อนรวมงานในการปฏิบัติหนาที่เพือ่ นรวมงาน
12 ปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานตลอดจนผูเกี่ยวของดวยความสุภาพมีน้ําใจและมนุษยสัมพันธอัน
ดี
ดานที่ 4 จรรยาบรรณตอผูมาติดตองานและสังคม
13 ใหบริการผูมาติดตองานอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความเปนธรรม เอื้อเฟอ มีน้ําใจ
และใชกิริยาวาจาที่สุภาพออนโยนประกอบดวยเมตตา
14 ปฏิบัติตนใหเปนที่นาเชื่อถือ ศรัทธาของบุคคลทั่วไป
15 รักษาเกียรติภูมิของตนและองคกร โดยไมกระทําการใด ๆ ที่เสื่อมเสียตอชือ่ เสียงและ
ภาพพจนขององคกร
16 ละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอนั ใด ซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัยที่วิญูชนจะใหกัน
โดยเสนหาจากผูมาติดตองาน หรือผูซึ่งอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่นั้น
รวม
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ระดับคะแนน
4 3 2

1

ความเห็นของผูประเมิน
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................ผูประเมิน
(.......................................)
ตําแหนง..........................................
................../...................../..................
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แบบ ปป.4

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่และการบริหาร
ของบุคลากรสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
คําชี้แจง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่และการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
แบงเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูรับการประเมิน
ตอนที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่และการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2 ดาน
ตอนที่ 3 ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่และการบริหาร
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ชื่อผูรับการประเมิน....................................................................................................................................
ตําแหนง.....................................................................................................................................................
สังกัด..........................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่และบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
คําอธิบาย 1 หมายถึง ควรปรับปรุง 2 หมายถึง พอใช 3 หมายถึง ยอมรับได 4 หมายถึง ดี 5 หมายถึง ดีมาก
1.ประเมินงานในตําแหนงหนาที่ (50 คะแนน)
รายการประเมิน
5

ระดับคะแนน
4 3 2

1.คุณภาพผลงานภาระงานหลัก
1.1 ความถูกตองตามเปาหมายและผลลัพธที่กําหนด
1.2 ความเรียบรอย และประณีตของผลงาน
1.3 ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ใหสําเร็จทันภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
1.4 ปริมาณงานที่ไดรับตรงตามเปาหมายที่กาํ หนดอยางมีประสิทธิภาพ
2.คุณลักษณะในการปฏิบตั ิงาน
2.1 มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ไดแก สามารถใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพประหยัดทรัพยากรตางๆ ทั้งดานเวลา งบประมาณ และกําลังคน ฯลฯ
2.2 มีความรู ทักษะ และความชํานาญเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
2.3 มีความประพฤติ และปฏิบัติตามระเบียบ วินัย
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1

หนาที่ 2 / 3
รายการประเมิน
5

ระดับคะแนน
4 3 2

1

5

ระดับคะแนน
4 3 2

1

2.4 มีความอุตสาหะ ความตั้งใจทํางานใหสําเร็จ และความมานะบากบั่นไมยอทอตออุปสรรคและปญหา ฯลฯ
2.5 มีความรับผิดชอบ ตอภาระหนาที่ หรืองานของตนโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสําเร็จของงานเปนหลัก
ยอมรับผลที่เกิดจากการทํางานอยางมีเหตุผล ฯลฯ
2.6 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการปรับปรุงงาน รวมถึงการสรางสรรคสิ่งใหมในงานอยางมีประสิทธิภาพ
2.7 มีการพัฒนาตนเอง มีความสนใจในการแสวงหาความรู และพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
อยูเสมอ
2.8 มีมนุษยสัมพันธในการประสานงาน สามารถปฏิบัติงานกับบุคคลและหนวยงานอื่นๆ ไดดี
2.9 มีบุคลิกภาพ การแตงกาย การวางตัว หรือการประพฤติตนไดอยางเหมาะสม
2.10 มีความสามารถในการแกปญหา หรือตัดสินใจไดอยางมีเหตุผล
รวมคะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น (เต็ม 50)

2.ประเมินงานในตําแหนงบริหาร (50 คะแนน)
รายการประเมิน
1. วิสัยทัศน และความคิดริเริ่ม
2. ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ
3. สามารถบริหารงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ อยางเต็มประสิทธิภาพ
4. รับผิดชอบการบริหารงาน โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานและองคกรและผูมีสวนไดสวนเสีย
5. สามารถมอบหมายงาน กํากับดูแล และติดตามควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
6. สามารถกําหนดแผนการดําเนินงาน ระบบงาน และวีดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. สามารถแกไขปญหาและตัดสินใจไดอยางถูกตอง ทันตอเหตุการณ
8. สามารถกระตุน สรางขวัญและกําลังใจและแรงจูงใจใหบุคลากรในสังกัดทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพ
9. สามารถถายทอด หรือสื่อความหมายใหเขาใจอยางถูกตองครบถวน
10. สงเสริมใหบุคลากรในสังกัดมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
11. สามารถสงเสริม/สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรในสังกัดใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
12. มีความเที่ยงธรรมและโปรงใส ซื่อสัตย สุจริต
13. การปรับตัว ยอมรับ และสนองตอบตอนโยบายของมหาวิทยาลัย
14. การพัฒนาศักยภาพของตนเองอยูเสมอ
รวมคะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น (เต็ม 50)

8

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สายปฏิบัติการ

หนาที่ 3 / 3
ความเห็นของผูประเมิน
..................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................ผูประเมิน
(..............................................)
ตําแหนง............................................
............../................../..............

ตอนที่ 3 ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่และการบริหาร
1.ภาระงาน
1. งานในตําแหนงหนาที่
2. งานบริหาร
รวม

สัดสวน (%)
50
50
100

คะแนนที่ได

ลงชื่อ........................................ผูบงั คับบัญชา
(..............................................)
ตําแหนง............................................
............../................../..............
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แบบ ปป.5

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สายปฏิบัติการ
ปงบประมาณ ........................
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รอบการประเมิน รอบที่ 1
รอบที่ 2

(1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปถัดไป)
(1 เมษายน – 30 กันยายน)

สวนที่ 1 : ขอมูลของผูรับการประเมิน
ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................
ตําแหนง.........................................................ประเภทตําแหนง..................................................................
ระดับตําแหนง................................................สังกัด....................................................................................
ชือ่ ผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................................................
ตําแหนง......................................................................................................................................................
คําชี้แจง
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการนี้มี 5 สวน ประกอบดวย
สวนที่ 1 : ขอมูลของผูรับการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดตาง ๆ ที่เกีย่ วของกับตัวผูรับการประเมิน
สวนที่ 2 : สรุปผลการประเมิน ใชเพือ่ กรอกคาคะแนนการประเมินในองคประกอบดานผลสัมฤทธิ์ของงาน องคประกอบดาน
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ และน้าํ หนักของทั้งสององคประกอบในแบบสรุปสวนที่ 2 นี้ ยังใชสําหรับคํานวณคะแนนผล
การปฏิบัติราชการรวมดวย
- สําหรับคะแนนองคประกอบดานผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหนาํ มาจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยใหแนบทายแบบ
สรุปฉบับนี้
- สําหรับคะแนนองคประกอบดานพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ใหนํามาจากแบบประเมินพฤติกรรม โดยใหแนบทายแบบ
สรุปฉบับนี้
- สําหรับคะแนนองคประกอบดานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ใหนํามาจากแบบประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
โดยใหแนบทายแบบสรุปฉบับนี้
สวนที่ 3 : แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ผูประเมินและผูรับการประเมินรวมกันจัดทําแผนการพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ
สวนที่ 4 : การรับทราบผลการประเมิน ผูรับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน
หนาทีบัต่ ิ 2/4
สวนที่ 5 : ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปกลั่นกรองผลการประเมิน แผนพัฒนาผลการปฏิ
ราชการและใหความเห็น
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สวนที่ 2 การสรุปผลการประเมิน

หนาที่ 2/4

1. สําหรับบุคลากรสายปฏิบัติการที่ไมดํารงตําแหนงบริหาร
องคประกอบการประเมิน
คะแนน น้ําหนัก รวมคะแนน
(ก)
(ข)
(ก)+ (ข)
องคประกอบที่ 1 : ผลสัมฤทธิ์ของงาน (70)
องคประกอบที่ 2 : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
สมรรถนะ (20)
จรรยาบรรณ (10)
รวม
100%
2. สําหรับบุคลากรสายปฏิบัติการที่ดํารงตําแหนงบริหาร
องคประกอบการประเมิน
องคประกอบที่ 1 : ผลสัมฤทธิ์ของงาน (70)
องคประกอบที่ 2 : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
สมรรถนะ (10)
จรรยาบรรณ (10)
องคประกอบที่ 3 : การปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่และการบริหาร (10)
รวม

คะแนน น้ําหนัก รวมคะแนน
(ก)
(ข)
(ก)+ (ข)

100%

ระดับผลการประเมิน
 ดีเดน
 ดีมาก
 ดี
 พอใช
 ตองปรับปรุง
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สวนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ความรู/ทักษะ/สมรรถนะ
ที่ตองไดรับการพัฒนา

วิธีการพัฒนา

หนาที่ 3/4

ชวงเวลาที่ตองการพัฒนา

สวนที่ 4 : การรับทราบผลการประเมิน
ผูประเมิน :
( ) ไดแจงผลการประเมินและผูรับการประเมินไดลงนามรับทราบ
( ) ไดแจงผลการประเมินเมื่อวันที่.................................................
แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบผลการประเมิน
โดยมี......................................................................เปนพยาน
ลงชื่อ.........................................................พยาน
ตําแหนง.....................................................
วันที่..............................................................
ผูรับการประเมิน :
( ) ไดรับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ
รายบุคคลแลว

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

ลงชื่อ..........................................
ตําแหนง.....................................
วันที่...........................................
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หนาที่ 4/4
สวนที่ 5 : ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป :
( ) เห็นดวยกับผลการประเมิน
( ) มีความเห็นตาง ดังนี้
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถามี) :
( ) เห็นดวยกับผลการประเมิน
( ) มีความเห็นตาง ดังนี้
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

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

ลงชื่อ..........................................
ตําแหนง.....................................
วันที่...........................................
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แบบ ปป.6

แบบคํานวณภาระงาน สายปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ ................
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รอบการประเมิน รอบที่ 1
รอบที่ 2

(1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปถัดไป)
(1 เมษายน – 30 กันยายน)

ตอนที่ 1 : ขอมูลเบื้องตน
1. ชื่อ.......................................................................................... นามสกุล..........................................................
2. ตําแหนง....................................................................................สังกัด..............................................................
3. ตําแหนงบริหาร (ถามี)....................................................................................................................................
ตอนที่ 2 ผลงานสายสนับสนุน (ไมต่ํากวา 35 หนวยชั่วโมงทํางาน/สัปดาห)
1.ภาระงานหลัก
ชม.ทํางาน/สัปดาห จํานวน/เรื่อง/งาน**
1.1งานในตําแหนงหนาที่ (ไมต่ํากวา 18 ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห)
ไมต่ํากวา 18 ชั่วโมง
ทํางานตอสัปดาหแต
1. (ตามมาตรฐานตําแหนงที่ ก.พ.อ. กําหนด)
2. .................................................................................................................. ไมเกิน 35 ชั่วโมง
3. .................................................................................................................. ทํางานตอสัปดาห
4. ..................................................................................................................
5. .................................................................................................................. * จํานวนเรื่อง/งานที่
6. .................................................................................................................. ปฏิบัติใหกรอกเปน
7. .................................................................................................................. จํานวนเรื่อง/งานที่
8. ..................................................................................................................
ปฏิบัติจริงในรอบ
9. ..................................................................................................................
ระยะเวลาที่มีการ
10. ................................................................................................................
ประเมินฯ
รวมภาระงานหลัก (1.1)……………………………………………………………………………….งาน/เรื่อง
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หนาที่ 2 / 4
1.2 งานพัฒนา การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบตางๆ (ไมเกิน 6 ชม.ทํางาน/สัปดาห
ชม.ทํางาน/สัปดาห
เรื่อง.....................................................................................................................................................
เรื่อง.....................................................................................................................................................
เรื่อง.....................................................................................................................................................
รวมภาระงานพัฒนา (1.2).........................................................ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห
งานพัฒนาฯ ที่ทําเสร็จแลว
ขอมูลงานพัฒนาที่ทําเสร็จแลว
เรื่อง ......................................................................................................................................
เปนขอมูลประกอบการประเมิน
เรื่อง ......................................................................................................................................
เชิงคุณภาพ
เรื่อง ......................................................................................................................................
1.3 งานบริหาร
ชม.ทํางาน/สัปดาห/ตําแหนง
1. ............................................................................(ผอ.กอง/หน.สนง.คณบดี,หน.สนง.ผอ.)
21
2. ...............................................................(หัวหนากลุมงาน/หัวหนางาน/หัวหนาโครงการ)
14
รวมภาระงานบริหาร (1.3).............................ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห

2. ภาระงานอื่น
2.1 งานสนับสนุนวิชาการ ไดแก งานที่ทํารวมกับขาราชการ/พนักงาน สายวิชาการในงานดานชวยงานสอน
งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานดูแลใหคําปรึกษา (ไมเกิน 7 ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห
2.1.1 งานชวยสอน ไมเกิน 3 ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห
ภาคการศึกษา ชม./ทํางาน/ รวม ชม.
สัปดาห/วิชา ทํางาน**
วิชา........................................................................................................... ...........................
3
วิชา........................................................................................................... ...........................
วิชา.......................................................................................................... ..........................
2.1.2 งานวิจัย ไมเกิน 6 ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห
เรื่อง........................................................................................................... ...........................
6
เรื่อง........................................................................................................... ...........................
เรื่อง.......................................................................................................... ..........................
2.1.3 งานดูแลใหคําปรึกษา ไมเกิน 6 ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห
ใหคําปรึกษากับบุคลากร เจาหนาที่ นักศึกษาตางๆ
3
ใหคําปรึกษาแกชมรม/องคการ/สโมสร/สภานักศึกษาตางๆ
2.1.4 งานบริการวิชาการ ไมเกิน 7 ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห
1. ..............................................................................................................
7
2. ..............................................................................................................
3. ..............................................................................................................
รวมภาระงานสนับสนุนวิชาการ (2.1) .................................ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห
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หนาที่ 3 / 4
2.2 งานบริหารทั่วไป (ไมเกิน 4 ชั่วโมง/สัปดาห)

ภาคการศึกษา

2.2.1 การบรรยาย/อบรม/เสนอผลงาน
(1)........................................................................................................................
(2)........................................................................................................................
2.2.2 การฝกอบรม
(1)........................................................................................................................
(2)........................................................................................................................
2.2.3 งานที่ปรึกษาใหหนวยงานภาครัฐ / เอกชน
(1)........................................................................................................................
(2)........................................................................................................................
2.2.4 งานบริการอื่นๆ
(1)........................................................................................................................
(2)........................................................................................................................
รวมภาระงานบริหารทั่วไป (2.2) ...................................ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห

ชม.ทํางาน/
สัปดาห/วิชา
4

รวม ชม.
ทํางาน**

4

4

4

2.3 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ไมเกิน 4 ชั่วโมงทํางานตอสัปดาห)
ชม.ทํางาน/
สัปดาห/งาน
4

รวม ชม.ทํางาน**

1. ………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………
รวมภาระงานทํานุบํารุงฯ (2.3)..........................ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห
2.4 คณะกรรมการ/คณะทํางาน ที่ไดรบั การแตงตั้ง โดยตองไมเปนกรรมการโดยตําแหนง(ไมเกิน 6
ชม.ทํางาน/
รวม ชม.ทํางาน**
ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห)
สัปดาห/
ตําแหนง/งาน
1. .....................................................................................................................................
2
..............................
2. .....................................................................................................................................
2
..............................
3. .....................................................................................................................................
2
..............................
4. .....................................................................................................................................
-ลําดับที่ 4 เปนตนไป นํามาคํานวณนับเปน
5. .....................................................................................................................................
ภาระงานไมได
6. .....................................................................................................................................
-ในกรณีที่ไมมีการประชุมทุกเดือนใหคํานวณ
ตามสัดสวนลงมา
รวมภาระงานคณะกรรมการ (2.4)...........................................ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห
หมายเหตุ ** รวมชั่วโมงทํางานในการกรอกแบบประเมินชอง “รวม ชม.ทํางาน” ใหกรอกจํานวนรวมชั่วโมงทํางานที่ไดปฏิบัติจริง ตลอดระยะเวลาที่มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดังกลาว

16

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สายปฏิบัติการ

หนาที่ 4/4
สรุปภาระงาน
1.ภาระงานหลัก
1.1 งานตําแหนงหนาที่
1.2 งานพัฒนา
1.3 งานบริหาร
2. ภาระงานอื่น
2.1 งานสนับสนุนวิชาการ
2.2 งานบริหารทั่วไป
2.3 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2.4 งานคณะกรรมการ
รวมจํานวนชั่วโมงทํางานทั้งหมด (1+2)

ชม.ทํางาน/สัปดาห

เกณฑ
ไมต่ํากวา 18 ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห
ไมเกิน 6 ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห
ตามเกณฑแตละตําแหนง
ไมเกิน 7 ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห
ไมเกิน 4 ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห
ไมเกิน 4 ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห
ไมเกิน 6 ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห
ไมต่ํากวา 35 ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห

ขอรับรองวาเปนความจริง
ลงชื่อ..........................................................ผูรับการประเมิน
(............................................................)
................../...................../................

ไดตรวจสอบความถูกตองแลว
ลงชื่อ...............................................................ผูประเมิน
(.................................................................)
.................../......................./...................
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