
การประเมนิผลการปฏบิัตงิานของพนักงานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ

        การประเมินผลการปฏบิติังานของพนกังานสถาบนัมาตรวิทยาแหง่ชาติ มีความส าคัญเปน็อย่างมากต่อระบบการบริหารบคุลากรและประสิทธิภาพ  
ของสถาบนัการประเมินทุกคร้ังจ าเปน็อย่างยิ่งที่จะต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนัน้ ผู้ประเมินควรพิจารณาใหถู้กต้องตามความเปน็จริง ด้วยความเปน็ธรรม 
และปราศจากทัศนคติก่อนท าการประเมินผลการปฏบิติังาน  ผู้ประเมินควรค าเนนิการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

      ศึกษาประวัติของผู้รับการประเมิน เพื่อใหท้ราบถึงพื้นฐานความรู้ ความสามารถและพฤติกรรมในอดีต

       สรุปคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้รับการประเมินแต่ละคน จากข้อมูลที่บนัทึกไว้ก่อนลงมือประเมิน และใหก้ารปรึกษาแนะน าเพื่อ การพัฒนา
ตนเองของผู้ถูกประเมินตามโอกาสอันสมควร

       หลังจากเฝ้าสังเกตการพัฒนาของผู้รับการประเมินมาช่วงเวลาหนึง่ จึงเลือกค าบรรยายคุณลักษณะที่ตรงหรือใกล้เคียงกับพฤติกรรมหรือ  คุณลักษณะ

        ของผู้รับการประเมินที่สรุปได้

       ผู้ประเมินจะต้องมัน่ใจว่าจะท าการประเมินอย่างถูกต้องและเปน็ธรรม โดยหลีกเล่ียงความผิดพลาดจาก

-          การตัดสินใหค่้าประเมินผลการปฏบิติังานแบบ “ปล่อยคะแนน” หรือ “กดคะแนน”

      ผู้ประเมินต้องตระหนกัว่าการประเมินผลการปฏบิติังานในด้านพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏบิติังานจริงของพนกังานเปรียบเทียบกับสมรรถนะ

 และพฤติกรรมบง่ชี้ที่ก าหนดและประเมินผลการปฏบิติังานระดับบคุคลในส่วนผลสัมฤทธิ์ต้องเอาผลงานที่ได้เปรียบเทียบกับมาตรฐานงานตาม

        หนา้ที่ที่รับผิดชอบ

       ผู้ประเมินต้องสามารถใหค้ าตอบที่มีเหตุผลแก่ผู้รับการประเมินและผู้ประเมินในล าดับที่สูงขึ้นได้
       การประเมินไม่ตรงต่อความเปน็จริง ไม่เพียงก่อใหเ้กิดโทษแก่ผู้ได้รับการประเมิน และเกิดความผิดพลาดแก่ระบบการบริหารบคุลากรโดยส่วนรวม

 เท่านัน้แต่ยังมีผลใหป้ระสิทธิภาพของสถาบนัลดลง และก่อใหเ้กิดโทษแก่ผู้ประเมินด้วย เนือ่งจากผู้ประเมินก็ย่อมถูกประเมิน ในเร่ืองวิจารณญาณ
 จากผู้บงัคับบญัชาของตนเองเช่นกัน
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-          การใหค่้าประเมินผลการปฏบิติังานของทุกคนอยู่ในระดับกลางๆ

-          การใช้ความประทับใจในบางเร่ืองเปน็หลัก

-          การใช้ความรู้สึกส่วนตัวที่มีอคติ

-          การเอาตัวท่านมาเปรียบเทียบกับผู้รับการประเมิน
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับพนักงาน

ชื่อ – นามสกุล   ……………………………………………………….… รหัสพนักงาน………………….…………………..   ต าแหน่ง…………………………….…………..……………………………….
หน่วยงานทีสั่งกัด………………………………………ระดับงาน………..… วันเร่ิมงาน………………………………..วันเร่ิมงานในต าแหน่งปัจจุบัน……………………………………………………
วันลา  ลาป่วย..........วัน  ลากิจ...........วัน   ลาพักผ่อน..............วัน  ลาอื่นๆ..............................วัน  มาสายเกิน 30 นาที .............คร้ัง 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลประวติัของผู้รับการประเมิน

ส่วนที่ 2 แบบการประเมินผลการปฏบิติังาน ประกอบด้วย

2.1 การประเมินพฤติกรรมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและค่านิยมหลักขององค์กร I AM NIMT.  30  คะแนน 

2.1.1 ส าหรับพนักงานที่มิใช่ประเภทต าแหน่งอ านวยการ ประเภทต าแหน่งบริหาร ร้อยละ 30 

2.1.2 ส าหรับพนักงานประเภทต าแหน่งอ านวยการ ประเภทต าแหน่งบริหารและผู้ที่ได้รับมอบหมายใหท้ าหน้าที่บริหาร ร้อยละ 10 

2.2 การประเมินความรู้และทักษะบริหาร ส าหรับพนักงานประเภทต าแหน่งอ านวยการ ประเภทต าแหน่งบริหารและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่บริหาร ร้อยละ 20

2.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล ในส่วนผลสัมฤทธิ์  70 คะแนน 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเพื่อการพัฒนา (พนักงานเป็นผู้กรอก)

 เพื่อเปน็ช่องทางการส่ือสารความพงึพอใจในการท างาน ความคาดหวงัในความก้าวหน้าในสายอาชีพตามความถนัด และความต้องการในการพฒันาและฝึกอบรม 

        รวมทั้งความเหน็ของผู้บงัคับบญัชาในการพฒันาและฝึกอบรมของพนักงานที่จ าเปน็
 ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินและข้อเสนอ  โดยก าหนดช่วงคะแนนประเมิน ตามผลคะแนน เปน็  5 ระดับ คือ
 „   ดีเด่น  95 – 100 คะแนน     „  ดีมาก  85 – 94 คะแนน     „   ดี  75 – 84 คะแนน      „   พอใช้  65 – 74 คะแนน     „   ต้องปรับปรุง  น้อยกว่า 65 คะแนน

2. การประเมินผลการปฏบิติังาน อาจจัดขึ้นได้หลายคร้ังในรอบการประเมินผล ทกุๆ 1 ป ีตามความจ าเปน็และเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน อย่างไรก็ตามจะต้องจัดขึ้นอย่างน้อย
1 คร้ัง ณ ช่วงเวลาส้ินรอบการประเมินตามที่ประกาศเปน็นโยบายของสถาบนั

3. หวัหน้าควรติดตามและหาวธิใีหค้วามช่วยเหลือพนักงานที่มีปญัหา อุปสรรคในการท างาน และมีผลการประเมินต่ ากวา่เกณฑ์มาตรฐาน
4. การประเมินผลงานนี้ เปดิโอกาสใหพ้นักงานชี้แจงผลการปฏบิติังานของตนเอง
5. หากเปน็ไปได้หวัหน้าควรสอบถามความเหน็ของลูกค้า ผู้ใต้บงัคับบญัชา หรือผู้ท างานใกล้ชิดกับพนักงานเกี่ยวกับการปฏบิติังานของพนักงานเพื่อใช้เปน็ข้อมูลประกอบการประเมิน

1. แบบวางแผนพฒันาและประเมินผลการปฏบิติังานของพนักงาน  แบง่ออกเปน็ 4 ส่วน คือ

 แบบประเมนิผลการปฏิบัตงิานและวางแผนพัฒนาของพนักงาน
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ส่วนที ่2 แบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ส่วนที ่2.1 การประเมินพฤติกรรมบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมและค่านิยมหลักขององค์กร

ระดับทีแ่สดงออกจรงิ ผลการประเมิน
การประเมินพฤติกรรมบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมและค่านิยมหลักขององค์กร 1 2 3 4 5 ประเมินครั้งที ่1 (ต.ค. – ม.ีค.) ประเมินครั้งที ่2 (เม.ย.– ก.ย.)

ต้องปรับปรุง พอใช้ ปานกลาง  ดี ดีมาก
ผู้บังคับบัญชา

โดยตรง
ผู้บังคับบัญชา

ถดัขึน้ไป
คะแนนรวม(1)

ผู้บังคับบัญชา
โดยตรง

ผู้บังคับบัญชา
ถดัขึน้ไป

คะแนนรวม(2)

1 Integrity :

1.1 การให้บริการ การปฏิบัติงาน เป็นไปอยา่งถูกต้อง คงเส้นคงวา
โดยเท่าเทียมกัน และมีความเป็นกลาง

1.2 ท างานในความรับผิดชอบของตนอยา่งซ่ือสัตย ์เช่น ไม่น าผลงานผู้อื่นมา
เป็นของตนเอง และ/หรือ ก่อประโยชน์ส่วนตน

2 Accountability:
2.1 ยอมรับได้ทั้งผิดและชอบ ไม่วา่ผลการปฏิบัติหน้าที่ หรือ งานที่ได้รับ

มอบหมาย จะออกมาเป็นอยา่งไรก็ตาม

2.2 ท างานที่ได้รับมอบหมาย จนส าเร็จตามเป้าหมาย แม้มีภาระงานมาก
หรือต้องท านอกเวลางาน ร่วมรับผิดชอบแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานส่วนรวม

3 Morality
3.1 ยดึมั่นในคุณธรรมจริยธรรม  มีความน่าไวว้างใจในการท างาน การตรงต่อเวลา

3.2 ให้ข้อมูลที่เป็นจริงเสมอ  ไม่บิดเบือนเพือ่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง
ไม่นิ่งเฉยต่อการกระท าความผิด

4 Nation First
4.1 ค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและประเทศชาติเป็นหลัก

4.2 ใส่ใจในปัญหาของสังคม และส่ิงแวดล้อม

5 Innovation
5.1 สามารถสร้างสรร กระบวนการ วธิกีาร ชิ้นงาน เพือ่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง

5.2 มีแนวคิดในการปรับกระบวนการ วธิกีาร สร้างชิ้นงาน ที่สามารถน าไปใช้
ในการปรับปรุงกระบวนการท างาน

6 Measurement Excellence

6.1 มีกิจกรรมในการพัฒนาวชิาชีพสู่ความเป็นเลิศ

6.2 พัฒนาศักยภาพตนเองให้พร้อมในการท างาน 
และพยายามปรับปรุงวธิที างานอยูเ่สมอ

ผู้ได้รับการประเมินไม่
เคยแสดงพฤติกรรม

นั้น ๆ เลย

ผู้ได้รับการประเมิน
ไม่ค่อยได้แสดง

พฤติกรรมลักษณะ
นั้น ๆ

ผู้ได้รับการประเมิน
แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น
คร้ังคราว

ผู้ได้รับการประเมิน
แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น
ส่วนใหญ่

ผู้ได้รับการประเมิน
แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น
ปกตินิสัย

ผู้ได้รับการประเมินไม่
เคยแสดงพฤติกรรม

นั้น ๆ เลย

ผู้ได้รับการประเมิน
ไม่ค่อยได้แสดง

พฤติกรรมลักษณะ
นั้น ๆ

ผู้ได้รับการประเมิน
แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น
คร้ังคราว

ผู้ได้รับการประเมิน
แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น
ส่วนใหญ่

ผู้ได้รับการประเมิน
แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น
ปกตินิสัย

ผู้ได้รับการประเมินไม่
เคยแสดงพฤติกรรม

นั้น ๆ เลย

ผู้ได้รับการประเมิน
ไม่ค่อยได้แสดง

พฤติกรรมลักษณะ
นั้น ๆ

ผู้ได้รับการประเมิน
แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น
คร้ังคราว

ผู้ได้รับการประเมิน
แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น
ส่วนใหญ่

ผู้ได้รับการประเมิน
แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น
ปกตินิสัย

ผู้ได้รับการประเมินไม่
เคยแสดงพฤติกรรม

นั้น ๆ เลย

ผู้ได้รับการประเมิน
ไม่ค่อยได้แสดง

พฤติกรรมลักษณะ
นั้น ๆ

ผู้ได้รับการประเมิน
แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น
คร้ังคราว

ผู้ได้รับการประเมิน
แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น
ส่วนใหญ่

ผู้ได้รับการประเมิน
แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น
ปกตินิสัย

ผู้ได้รับการประเมินไม่
เคยแสดงพฤติกรรม

นั้น ๆ เลย

ผู้ได้รับการประเมิน
ไม่ค่อยได้แสดง

พฤติกรรมลักษณะ
นั้น ๆ

ผู้ได้รับการประเมิน
แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น
คร้ังคราว

ผู้ได้รับการประเมิน
แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น
ส่วนใหญ่

ผู้ได้รับการประเมิน
แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น
ปกตินิสัย

ผู้ได้รับการประเมินไม่
เคยแสดงพฤติกรรม

นั้น ๆ เลย

ผู้ได้รับการประเมิน
ไม่ค่อยได้แสดง

พฤติกรรมลักษณะ
นั้น ๆ

ผู้ได้รับการประเมิน
แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น
คร้ังคราว

ผู้ได้รับการประเมิน
แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น
ส่วนใหญ่

ผู้ได้รับการประเมิน
แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น
ปกตินิสัย
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ระดับทีแ่สดงออกจรงิ ผลการประเมิน
การประเมินพฤติกรรมบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมและค่านิยมหลักขององค์กร 1 2 3 4 5 ประเมินครั้งที ่1 (ต.ค. – ม.ีค.) ประเมินครั้งที ่2 (เม.ย.– ก.ย.)

ต้องปรับปรุง พอใช้ ปานกลาง  ดี ดีมาก
ผู้บังคับบัญชา

โดยตรง
ผู้บังคับบัญชา

ถดัขึน้ไป
คะแนนรวม(1)

ผู้บังคับบัญชา
โดยตรง

ผู้บังคับบัญชา
ถดัขึน้ไป

คะแนนรวม(2)

7 Teamwork
7.1 สามารถท างานร่วมกันได้กับทุกคนเพือ่ประโยชน์สูงสุดของสถาบัน

7.2 รับฟังความเห็นของเพือ่นร่วมงานทุกคน แม้จะไม่ตรงกับความเห็นของตนเอง

8 Discipline

8.1 ปฏิบัติตนตามระเบียบวนิัย วฒันธรรมและค่านิยมสร้างสรรค์ขององค์กร

8.2 การมาปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบสถาบัน การใช้สิทธกิารลาสมเหตุผล

9 Maturity

9.1 ยิม้แยม้แจม่ใส เป็นมิตรกับทุก ๆ คน รวมไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

สามารถเผชิญหน้าและจดัการกับปัญหาต่าง ๆ อยา่งมีสติและสมเหตุสมผล

ไม่น าพาโดยอารมณ์ มองปัญหาต่างๆ เป็นโอกาสในการเรียนรู้

9.2 มีความมั่นใจในตนเองและมีจติใจมั่นคงพอที่จะรับมือความจริงและ

ตอบสนองด้วยการกระท าอยา่งสร้างสรรค์และเต็มความสามารถ

10 Service Mind
10.1 ให้บริการที่เป็นมิตร สุภาพ โดยค านึงถึงความคาดหวงัของลูกค้า 

(ทั้งลูกค้าภายในและภายนอกสถาบัน) มีการอธบิายขั้นตอน หรือ
เอกสารที่จ าเป็นต้องใช้ในการขอรับบริการ เทคนิคและค าพูดเพือ่ 
สร้างความคุ้นเคยแก่ผู้รับบริการ 

10.2  พยายามช่วยแก้ปัญหา หรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่
ผู้รับบริการ ไม่บ่ายเบีย่ง หรือปัดภาระ  มีการน าข้อร้องเรียนของ
ลูกค้าในการให้บริการ (ถ้าม)ี ไปปรับปรุงการให้บริการให้ดียิง่ขึ้น
คะแนนรวม (ข้อ 1-10) 
คะแนนเฉล่ียผู้บังคับบัญชา ส าหรับพนักงานที่มิใช้ต าแหน่งอ านวยการ ต าแหน่งบริหาร ((1)+(2))/2
คะแนนเฉล่ียผู้บังคับบัญชา ส าหรับพนักงานต าแหน่งอ านวยการและต าแหน่งบริหาร ((1)+(2))/2

ผู้ได้รับการประเมิน
ไม่ค่อยได้แสดง

พฤติกรรมลักษณะ
นั้น ๆ

ผู้ได้รับการประเมิน
แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น
คร้ังคราว

ผู้ได้รับการประเมิน
แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น
ส่วนใหญ่

ผู้ได้รับการประเมิน
แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น
ปกตินิสัย

ผู้ได้รับการประเมินไม่
เคยแสดงพฤติกรรม

นั้น ๆ เลย

ผู้ได้รับการประเมิน
แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น
ส่วนใหญ่

ผู้ได้รับการประเมิน
แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น
ปกตินิสัย

ผู้ได้รับการประเมินไม่
เคยแสดงพฤติกรรม

นั้น ๆ เลย

ผู้ได้รับการประเมิน
ไม่ค่อยได้แสดง

พฤติกรรมลักษณะ
นั้น ๆ

ผู้ได้รับการประเมิน
แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น
คร้ังคราว

ผู้ได้รับการประเมิน
แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น
ส่วนใหญ่

ผู้ได้รับการประเมิน
แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น
ปกตินิสัย

ผู้ได้รับการประเมิน
แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น
คร้ังคราว

ผู้ได้รับการประเมินไม่
เคยแสดงพฤติกรรม

นั้น ๆ เลย

ผู้ได้รับการประเมิน
ไม่ค่อยได้แสดง

พฤติกรรมลักษณะ
นั้น ๆ

ผู้ได้รับการประเมิน
แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น
คร้ังคราว

ผู้ได้รับการประเมิน
แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น
ส่วนใหญ่

ผู้ได้รับการประเมิน
แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น
ปกตินิสัย

ผู้ได้รับการประเมิน
ไม่ค่อยได้แสดง

พฤติกรรมลักษณะ
นั้น ๆ

ผู้ได้รับการประเมินไม่
เคยแสดงพฤติกรรม

นั้น ๆ เลย
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ระดับทีแ่สดงออกจรงิ ผลการประเมิน
การประเมินพฤติกรรมบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมและค่านิยมหลักขององค์กร 1 2 3 4 5 ประเมินครั้งที ่1 (ต.ค. – ม.ีค.) ประเมินครั้งที ่2 (เม.ย.– ก.ย.)

ต้องปรับปรุง พอใช้ ปานกลาง  ดี ดีมาก
ผู้บังคับบัญชา

โดยตรง
ผู้บังคับบัญชา

ถดัขึน้ไป
คะแนนรวม(1)

ผู้บังคับบัญชา
โดยตรง

ผู้บังคับบัญชา
ถดัขึน้ไป

คะแนนรวม(2)

ส่วนที ่2.2 การประเมินความรู้และทักษะการบรหิาร ส าหรบัพนักงานต าแหน่งอ านวยการและต าแหน่งบรหิาร (คะแนนน้ าหนักรอ้ยละ 20)

11 ลักษณะนิสัยและความประพฤติ 
ความเป็นผู้น า   

ผู้ได้รับการประเมิน ผู้ได้รับการประเมิน ผู้ได้รับการประเมิน ผู้ได้รับการประเมิน ผู้ได้รับการประเมิน

ไม่เคยแสดงพฤติกรรม ไม่ค่อยได้แสดง แสดงพฤติกรรมลักษณะ แสดงพฤติกรรมลักษณะ แสดงพฤติกรรมลักษณะ

นัน้ ๆ เลย พฤติกรรมลักษณะ นัน้ ๆ เปน็คร้ังคราว นัน้ ๆ เปน็ส่วนใหญ่ นัน้ ๆ ในทกุโอกาสที่ 

นัน้ ๆ ถึงแม้วา่มีโอกาส แต่ก็มีบางโอกาสที่ไม่ได้ เกีย่วพันกับประเด็นนัน้ ๆ

แสดงพฤติกรรมนัน้

12 ความรู้ ความสามารถ การบังคับบัญชา ความคิดรเิริ่ม 
ความสามารถในการบรหิารจัดการ การบังคับบัญชา

ผู้ได้รับการประเมิน ผู้ได้รับการประเมิน ผู้ได้รับการประเมิน ผู้ได้รับการประเมิน ผู้ได้รับการประเมิน

ไม่เคยแสดงพฤติกรรม ไม่ค่อยได้แสดง แสดงพฤติกรรมลักษณะ แสดงพฤติกรรมลักษณะ แสดงพฤติกรรมลักษณะ

นัน้ ๆ เลย พฤติกรรมลักษณะ นัน้ ๆ เปน็คร้ังคราว นัน้ ๆ เปน็ส่วนใหญ่ นัน้ ๆ ในทกุโอกาสที่ 

นัน้ ๆ ถึงแม้วา่มีโอกาส แต่ก็มีบางโอกาสที่ไม่ได้ เกีย่วพันกับประเด็นนัน้ ๆ

แสดงพฤติกรรมนัน้

13  การบรหิารจัดการ 
ผู้ได้รับการประเมิน ผู้ได้รับการประเมิน ผู้ได้รับการประเมิน ผู้ได้รับการประเมิน ผู้ได้รับการประเมิน

ไม่เคยแสดงพฤติกรรม ไม่ค่อยได้แสดง แสดงพฤติกรรมลักษณะ แสดงพฤติกรรมลักษณะ แสดงพฤติกรรมลักษณะ

นัน้ ๆ เลย พฤติกรรมลักษณะ นัน้ ๆ เปน็คร้ังคราว นัน้ ๆ เปน็ส่วนใหญ่ นัน้ ๆ ในทกุโอกาสที่ 

นัน้ ๆ ถึงแม้วา่มีโอกาส แต่ก็มีบางโอกาสที่ไม่ได้ เกีย่วพันกับประเด็นนัน้ ๆ

แสดงพฤติกรรมนัน้

14  ความรอบรู้ในหน้าที ่/ การตัดสินใจ

เข้าใจและศึกษาพันธกิจ นโยบาย อ านาจหน้าที่ของสถาบันได้รวดเร็วดีมาก มี
ความสามารถในการบริหารงาน สามารถวางแผนและด าเนินงานตาม
กระบวนการบริหารงานได้ดี  งานส าเร็จตามเป้าหมายและมีประสิทธภิาพ  
ปกครองบังคับบัญชาได้ดีมาก ดูแลทุกข์สุขผู้ใต้บังคับบัญชาอยา่งทั่วถึง 
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความเคารพย าเกรง

มีการวางแผนงานที่จะท าโดยสอดคล้องกับนโยบายผู้อ านวยการ นโยบายสถาบัน
 นโยบายกระทรวง นโยบายรัฐบาล มีการจดัระเบียบงานในหน้าที่ มีการวางแผน
อัตราก าลังอยา่งเหมาะสมกับงาน มีการส่ังการตามหน้าที่ความรับผิดชอบโดย
ชอบด้วยกฎหมาย มีการประสานงานระหวา่งฝ่ายและส่วนงานต่างๆให้งานมี
ความต่อเนื่อง มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ มีการจดัท า
งบประมาณไวค้อยควบคุมทางการเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายภายใต้งบประมาณ
ที่มีอยา่งจ ากัด

มีความรอบรู้ในหน้าที่ดีมาก ให้ค าแนะน าต่อผู้บังคับบัญชาในการตัดสินใจอยา่ง
ถูกต้อง เป็นที่ไวว้างใจของผู้บังคับบัญชา ตัดสินใจด้วยตนเอง สามารถแก้ปัญหา
ด้วยหลักการและเหตุผลอยา่งรัดกุม ถูกต้องและทันเหตุการณ์

ผู้ได้รับการประเมินเรียนรู้
งานตามขัน้ตอนที่ผู้อืน่เคย
ปฏบิติัและไม่เคยคิดจะ

เปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง

ผู้ได้รับการประเมิน
เรียนรู้ขัน้ตอนในการ

ปฏบิติังานตาม
รายละเอียดลักษณะงาน
 และที่ผู้อืน่เคยปฏบิติั

ผู้ได้รับการประเมิน
เรียนรู้ขัน้ตอนในการ

ปฏบิติังานตาม
รายละเอียดลักษณะงาน
 และปรับปรุงขัน้ตอนให้

เร็วขึน้

ผู้ได้รับการประเมินรู้วา่
งานแต่ละขัน้ตอนมี
เทคนคิวธิกีารที่จะ

ปรับปรุงแก้ไขใหท้ างาน
ได้เร็วและดีขึน้ได้

ผู้ได้รับการประเมินรู้วา่
งานในหนา้ที่มีหลักการ

และทฤษฎรีองรับ 
สามารถประยุกต์ปรับ
ใช้ได้ทนัทเีพื่อใหง้าน

ส าเร็จอย่างมี
ประสิทธภิาพ

มีการชี้แนะ หรือกระตุ้น จงูใจผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงาน ให้มีความ
กระตือรือร้น เต็มใจท าในส่ิงที่ต้องการให้บรรลุเป้าหมายของส่วน ฝ่ายและ
สถาบันตามที่ต้ังไว้
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ระดับทีแ่สดงออกจรงิ ผลการประเมิน
การประเมินพฤติกรรมบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมและค่านิยมหลักขององค์กร 1 2 3 4 5 ประเมินครั้งที ่1 (ต.ค. – ม.ีค.) ประเมินครั้งที ่2 (เม.ย.– ก.ย.)

ต้องปรับปรุง พอใช้ ปานกลาง  ดี ดีมาก
ผู้บังคับบัญชา

โดยตรง
ผู้บังคับบัญชา

ถดัขึน้ไป
คะแนนรวม(1)

ผู้บังคับบัญชา
โดยตรง

ผู้บังคับบัญชา
ถดัขึน้ไป

คะแนนรวม(2)

15  การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

คะแนนรวม (ข้อ 11-15) 
ส่วนที่ 2.2 คะแนนเฉลี่ยผู้บังคับบัญชา (ร้อยละ30 ) ((1)+(2))/2

 =  การประเมินพฤติกรรมบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมและค่านิยมหลักขององค์กร x ฐานคะแนนเต็มเป็น 30
(ส าหรบัพนักงานทีม่ิใช่ต าแหน่งอ านวยการ ต าแหน่งบรหิาร) (ส่วนที2่.1) 100

   =           x30
100

   = %
 = การประเมินพฤติกรรมบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมและค่านิยมหลักขององค์กร x ฐานคะแนนเต็มเป็น 10

(ส าหรบัพนักงานต าแหน่งอ านวยการ ต าแหน่งบรหิารและผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ท าหน้าทีบ่รหิาร) (ส่วนที2่.1) 100
   =            x10

100
   = %

3. การประเมินความรู้และทักษะการบรหิาร  =     การประเมินความรู้และทักษะการบรหิาร x ฐานคะแนนเต็มเป็น 20
(ส าหรบัพนักงานต าแหน่งอ านวยการ ต าแหน่งบรหิารและผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ท าหน้าทีบ่รหิาร) (ส่วนที2่.2) 25

   =           x20
25

   = %

คะแนนพฤติกรรมพนักงานต าแหน่งอ านวยการต าแหน่งบรหิารและผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ท าหน้าทีบ่รหิารรอ้ยละ30 2+ 3

1. การประเมินพฤติกรรมบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมและค่านิยมหลักขององค์กร I AM NIMT

2. การประเมินพฤติกรรมบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมและค่านิยมหลักขององค์กร I AM NIMT

คะแนนพฤติกรรมพนักงานมิใช่ต าแหน่งอ านวยการ ต าแหน่งบรหิารรอ้ยละ 30    

ผู้ได้รับการประเมิน
แสดงพฤติกรรม
ลักษณะนั้น ๆ ใน

ทุกโอกาส ที่
เกี่ยวพันกับ

ประเด็นนั้น ๆ

มีความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลและวางแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP) 
อาจเป็นผู้ด าเนินการเองหรือมอบหมายให้ผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ โดยเลือกวธิทีี่
เหมาะสมกับการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม ซ่ึงอาจใช้
วธิกีารฝึกอบรม หรือวธิกีารพัฒนาอื่น ๆ โดยพิจารณาด าเนินการหาความจ าเป็น
ในการพัฒนาจากการวเิคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน การจดัท าแผนพัฒนา
รายบุคคลในด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของ
งานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยได้มีการเตรียมการและวางแผนในการพัฒนา การด าเนินการ
พัฒนา การทดลองให้ปฏิบัติ การติดตามผลการปฏิบัติ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

ผู้ได้รับการประเมินไม่
เคยแสดงพฤติกรรม

นั้น ๆ เลย

ผู้ได้รับการประเมิน
ไม่ค่อยได้แสดง

พฤติกรรมลักษณะ
นั้น ๆ ถึงแม้วา่มี

โอกาส

ผู้ได้รับการประเมิน
แสดงพฤติกรรม
ลักษณะนั้น ๆ เป็น
คร้ังคราว

ผู้ได้รับการประเมิน
แสดงพฤติกรรม

ลักษณะนั้น ๆ เป็น
ส่วนใหญ่ แต่ก็มีที่
บางโอกาสที่ไม่ได้

แสดงพฤติกรรมนั้น
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ส่วนที ่2.3  แบบประเมินผลการปฏบิัติงานระดับบุคคล ในส่วนผลสัมฤทธิ์

หมายเหตุ

1 2 3 4 5

1

2

รวม 0 (ก)รวม 0

หมายเหตุ

1 2 3 4 5

1

รวม 0 (ข)รวม 0

ตัวชี้วัดที่อยู่นอกความรับผิดชอบหลัก หมายเหตุ

1 2 3 4 5

1

รวม 0 (ค)รวม 0

70

ก าหนดคะแนนตามระดับค่าเปา้หมาย (GOAL) เปน็ระดับคะแนน 1-5และเปา้หมายจะต้องส าเร็จภายใต้เวลาที่ก าหนด ซ่ึงสอดคล้องกบัแบบการประเมินผล ก.พ.ร.

- ตัวอย่างเกณฑ์การใหค้ะแนน
1   :  งานส าเร็จตามเปา้หมาย  ประมาณ ร้อยละ 20
2   :  งานส าเร็จตามเปา้หมาย   ประมาณร้อยละ 40
3   :  งานส าเร็จตามเปา้หมาย  ประมาณ ร้อยละ 60
4   :  งานส าเร็จตามเปา้หมาย  ประมาณ ร้อยละ 80
5   :  งานส าเร็จตามเปา้หมาย  ประมาณ ร้อยละ 100

เปา้หมาย ผลงานที่ท าได้

น้ าหนักรวม

น้ าหนัก
คะแนนที่ได้ ผลการประเมิน

[(น้ าหนัก X คะแนนที่ได้)/5]

น้ าหนัก เปา้หมาย ผลงานที่ท าได้
คะแนนที่ได้

เปา้หมาย
คะแนนที่ได้

ผลการประเมิน

[(น้ าหนัก X คะแนนที่ได้)/5]

0

0

น้ าหนัก ผลงานที่ท าได้

ความเหน็ร่วมกนัระหว่างหวัหน้าและพนักงานในการก าหนดเปา้หมาย

ลงลายมือชื่อพนักงาน

..................................................................     …...../……./………

ลงลายมือชื่อผู้บงัคับบญัชาโดยตรง

ส้ินสุดการประเมิน คร้ังที่ 1

ลงลายมือชื่อพนักงาน

..................................................................     …...../……./………

ลงลายมือชื่อผู้บงัคับบญัชาถัดขึ้นไป

ส้ินสุดการประเมิน คร้ังที่ 2

ลงลายมือชื่อพนักงาน

..................................................................     …...../……./………

ลงลายมือชื่อผู้บงัคับบญัชาโดยตรง ลงลายมือชื่อผู้บงัคับบญัชาถัดขึ้นไป

..................................................................     …...../……./……… ...............................................................   …...../……./………

..................................................................     …...../……./……… ...............................................................   …...../……./………

ลงลายมือชื่อผู้บงัคับบญัชาโดยตรง ลงลายมือชื่อผู้บงัคับบญัชาถัดขึ้นไป

..................................................................     …...../……./……… ...............................................................   …...../……./………

ผลงาน

ผลการประเมิน

[(น้ าหนัก X คะแนนที่ได้)/5]

0

ตัวชี้วัดตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ที่มิได้ปรากฏอยู่ในค ารับรอง

ตัวชี้วัดตามที่ปรากฏอยู่ในค ารับรองการปฏบิติัราชการ ประจ าปี
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ประเมินครั้งที ่1 (ต.ค. – มี.ค.) ประเมินครั้งที ่2 (เม.ย.– ก.ย.)

2.การประเมินผลการปฏบิตังิานระดบับคุคล ในส่วนผลสัมฤทธิ ์ ( 70 คะแนน)
1.การประเมินพฤตกิรรมในการปฏบิตังิาน  ( 30 คะแนน)

หวัขอ้ประเมิน

คะแนนทีไ่ด ้  

คะแนนเตม็  100  คะแนน
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ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเพือ่การพฒันา

ชื่อ – นามสกลุ   ……………………………………………………….… รหสัพนักงาน………………….…………………..ต าแหน่ง…………………………….…………..…………………………..
หน่วยงานที่สังกดั………………………………………ระดับงาน………..… วนัเร่ิมงาน………………………………..วนัเร่ิมงานในต าแหน่งปจัจบุนั……………………………………………………

3.1 ท่านมีความพอใจในงานที่ได้รับมอบหมายและหน่วยงานที่ท่านท างานมากน้อยเพยีงใด

.....................................................................................................................................................… ..................... .......................................................................................................................................
3.2     หากท่านต้องการเปล่ียนแปลงหน้าที่การงานในสถาบนั  ท่านสนใจท างานประเภทใด และในหน่วยงานใด

.....................................................................................................................................................… ..................... .......................................................................................................................................

3.3  ท่านสนใจการฝึกอบรมหรือต้องการเรียนรู้เร่ืองใดบา้งที่จะช่วยใหม้ีความสามารถปฏบิติังานที่ได้รับมอบหมายในปจัจุบนัได้ดียิ่งขึ้น  ( เรียงล าดับความส าคัญ)

1.…………………………………………………………………………………………………………………….............  2.……………………………………………………………………………………………………………………............. 

3.4  ความเหน็ผู้บงัคับบญัชาโดยตรง : จากผลการประเมิน  หลักสูตรฝึกอบรมที่จ าเปน็ต่อการพฒันาพนักงานที่จะช่วยใหม้ีความสามารถปฏบิติังานทีได้รับมอบหมายในปจัจุบนั / อนาคตได้ดียิ่งขึ้น  ( เรียงล าดับความส าคัญ)

1……………………………………………………………………………………………………………................................  2……………………………………………………………………………………………………………...............................

ลงชื่อ ………………………………………….................................... 
        ( )

 ต าแหน่ง………………………………………..........          วนัที่.........../............./..............

3.5   ผู้บงัคับบญัชาระดบัถัดขึน้ไป : จากผลการประเมิน  ความเหน็เพิม่เติมเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรม

.....................................................................................................................................................… ..................... .......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................… ..................... .......................................................................................................................................

 ลงชื่อ …………………………………………..................... 

        ( )

 ต าแหน่ง………………………………………....   วนัที่............/............./..............

ความเหน็พนักงาน :
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ส่วนที ่4 สรุปผลการประเมนิและขอ้เสนอแนะ

รวมคะแนนการประเมนิผล ครั้งที ่1 (ต.ค. – ม.ีค.) รวมคะแนนการประเมนิผล ครั้งที ่2 (เม.ย.– ก.ย.)

พฤติกรรมการปฏบิติังาน         ………….คะแนน พฤติกรรมการปฏบิติังาน  …………….คะแนน

การปฏบิติังานระดับบคุคล ในส่วนผลสัมฤทธิ์  …………….คะแนน การปฏบิติังานระดับบคุคล ในส่วนผลสัมฤทธิ ์ …………….คะแนน

 รวม  …………….คะแนน  รวม  …………….คะแนน

ความเหน็ผู้บงัคับบญัชาโดยตรง ความเหน็ผู้บงัคับบญัชาโดยตรง

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชือ่ ………………………………………..….. ลงชือ่ ………………………………………..…..

 (                                                     )  (                                                     )

ต าแหน่ง………………………………………. วนัที่  …………/…..……./……… ต าแหน่ง………………………………………. วนัที่  …………/…..……./………

ความเหน็เพ่ิมเตมิส าหรบัผู้บงัคับบญัชาระดบัถัดขึน้ไป ความเหน็เพ่ิมเตมิส าหรบัผู้บงัคับบญัชาระดบัถัดขึน้ไป

 ...เหน็ดว้ยกับผู้บงัคับบญัชาโดยตรงทกุขอ้  ...เหน็ดว้ยกับผู้บงัคับบญัชาโดยตรงทกุขอ้

 ...ไมเ่หน็ดว้ยกับผู้บงัคับบญัชาโดยตรงในขอ้……………………………………………………………………………...  ...ไมเ่หน็ดว้ยกับผู้บงัคับบญัชาโดยตรงในขอ้………………………………………………………………...

ควรเปน็………………………………………………………………………………………………………………………………….. ควรเปน็…………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชือ่ ………………………………………….. ลงชือ่ …………………………………………..

 (                                                          )  (                                                          )

ต าแหน่ง………………………………………. วันที ่ ……………/……………./…………….. ต าแหน่ง………………………………………. วันที ่ ……………/……………./……………..

พนักงานรบัทราบ พนักงานรบัทราบ

ลงชือ่ ………………………………………….. ลงชือ่ …………………………………………..

(                                                          ) (                                                          )

ต าแหน่ง………………………………………. วันที ่ ……………/……………./…………….. ต าแหน่ง………………………………………. วันที ่ ……………/……………./……………..

หมายเหตุ ในกรณีที่พนักงานไม่ประสงค์ลงนามรับทราบ กใ็หผู้้บงัคับบญัชา บนัทึกเปน็หมายเหตุไวด้้วย
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