
สถ. สนน. ปม. 1-2 

 

ขอตกลงและแบบประเมินผลสมัฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

รอบการประเมิน       รอบที่  1/2558     (1 พฤษภาคม  2557 – 31  ตุลาคม  2557)      รอบที่  2/2558    (1 พฤศจิกายน  2557 – 30  เมษายน  2558)          

ช่ือผูรับการประเมิน             นางสมพร  นามสีฐาน ตําแหนง  พนักงานพิมพ  ระดับ ส 3     สังกัด  งานการเงิน  บัญชี  และพัสด ุ สํานักงานคณบดี  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

ประเภทบุคลากร    ขาราชการ     พนักงานมหาวิทยาลัย    ลูกจางชั่วคราว         ลูกจางประจํา   พนักงานราชการ 

ช่ือผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน   นางพรรณี  จรดอน ตําแหนง   นักวิชาการเงินและบัญชี  และหัวหนางานการเงิน  บัญชี  และพัสด ุ

สวนท่ี 1  :   ขอตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  

 

กิจกรรม / โครงการ / งาน 

 
ตัวช้ีวัด / เกณฑประเมิน ผลสัมฤทธิ ์

ระดับ

ผลสัมฤทธิ์ 

ท่ีปฏิบัติได 

(ก) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

(ความสําคัญ/

ความยากงาย

ของงาน) 

(ข) 

 

คาคะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 

(ก) X (ข) 

100 

1. งานหลัก 

1.1  งานปฏิบัติการ 

  95 

 

 

1.1.1  การบริหารงานงบประมาณ  การเงิน  การบัญชี   

         และงานธุรการของงานการเงิน  บัญชีและพัสดุ 

        1)  งานดานงบประมาณ 

             -  การควบคุมงบประมาณเงินสวัสดิการคา 

                รักษาพยาบาลและคาการศึกษาบุตร 

             -  การบันทึกการขออนุมัติใชและเบิกจาย 

                เงินสวัสดิการฯ  ในระบบ  KKUFMIS 

       2)  งานดานการเงิน 

            -  การรับและนําสงเงินรายไดคณะ 

            -  การนําเงินฝากธนาคาร 

ตัวช้ีวัด คาเฉล่ียระดับความสําเร็จผลการดําเนินการไดตามตัวช้ีวัดยอยท่ี  1-3 

ตัวชี้วัดยอยที่ 1  ระดับความสําเร็จของการบริหารงานงบประมาณ  การเงิน  และบัญชี  

                    รอบประเมินที่  1/2558 

เกณฑประเมิน 

ระดับ 1   มีหลักฐานการวางแผนการปฏิบัติงานประจํางวด/ปของตนเองรวมกับ  

            หัวหนางาน  ในงานประจํา งานเชิงพัฒนา และงานตามยุทธศาสตรคณะ  

ระดับ 2   มีระดับ 1 และไดรับการมอบหมายงาน  โดยครอบคลุมงานประจําทุกดาน   

            งานเชิงพัฒนา และงานตามยุทธศาสตรคณะ  มีปริมาณงานขั้นต่ําไมนอย  

            กวา  35  ชั่วโมงตอสัปดาห   

ระดับ 3   มีระดับ 2  และมีการใหคําแนะนํา  แกไขปญหา  ติดตาม  และรายงานผล 

  

 

60 

 



กิจกรรม / โครงการ / งาน 

 
ตัวช้ีวัด / เกณฑประเมิน ผลสัมฤทธิ ์

ระดับ

ผลสัมฤทธิ์ 

ท่ีปฏิบัติได 

(ก) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

(ความสําคัญ/

ความยากงาย

ของงาน) 

(ข) 

 

คาคะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 

(ก) X (ข) 

100 

            -  การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรณ ี

               ใบสําคัญคูจายที่สงเบิกจายเงินที่กองคลัง  

            -  การบันทึกลูกหน้ีเงินยืมทดรองราชการ 

               และโอนเงินยืมทดรองราชการเขาบัญชธีนาคาร 

            -  การตั้งหน้ีลูกหน้ีเงินยืมทดรองราชการ 

           -  การขออนุมัติเปล่ียนแปลงผูมีอํานาจลงนามใน 

              บัญชีเงินฝากธนาคารของคณะ 

            -  การขออนุมัติใชและเบิกจายอาหารทําการนอก 

               เวลาราชการของบุคลากรในงาน 

           -  การขออนุมัติใชและเบิกจายเงินคา  

              สาธารณูปโภคประจําเดือน 

           -  การขออนุมัติใชและเบิกจายเงินคา  

              รักษาพยาบาลและคาการศึกษาบุตร 

      3)  งานดานการบัญชี 

           -  งานบันทึกคาตอบแทนและรายไดประจําเดือน 

               เพื่อจัดทําภาษีเงินไดประจําปภาษี 

      4)  งานดานธุรการงานการเงิน  บัญชี  และพัสด ุ

           -  กระบวนงานการลงทะเบียนรับเอกสารขอ 

              อนุมัติหลักการใชจายเงินและเบิกจายเงิน 

           -  กระบวนงานการลงทะเบียนรับเอกสารขอ 

              อนุมัติหลักการใชจายเงินและเบิกจายเงิน 

          -  งานการจัดทําสําเนาอิเล็กทรอนิกส   

            การปฏิบัติงานของตนเองอยางสมํ่าเสมอ  ผลงานในภาพรวมงานที่ไดรับ 

            มอบหมายปฏิบัติไดตามเกณฑมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการ  

            ปฏิบัติงาน  และมาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติงาน  ตามคูมือ  มาตรฐานการ

ปฏิบัติงานของงานการเงิน บัญชี  และพัสดุ  ผลงานสําเร็จตามแผน/ปฏิทินงาน 

และตามการรับมอบหมายงาน ไมนอยกวารอยละ 70 

ระดับ 4  มีระดับ 2  และมีการใหคําแนะนํา  แกไขปญหา  ติดตาม  และรายงานผล 

            การปฏิบัติงานของตนเองอยางสมํ่าเสมอ  ผลงานในภาพรวมงานที่ไดรับ 

            มอบหมายปฏิบัติไดตามเกณฑมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการ  

            ปฏิบัติงาน  และมาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติงาน  ตามคูมือ  มาตรฐาน  

            การปฏิบัติงานของงานการเงิน บัญชี  และพัสดุ  ผลงานสําเร็จตามแผน/ 

            ปฏิทินงาน และตามการรับมอบหมายงาน ไมนอยกวารอยละ 80 

ระดับ 5  มีระดับ 2  และมีการใหคําแนะนํา  แกไขปญหา  ติดตาม  และรายงานผล 

            การปฏิบัติงานของตนเองอยางสมํ่าเสมอ  ผลงานในภาพรวมงานที่ไดรับ 

            มอบหมายปฏิบัติไดตามเกณฑมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการ  

            ปฏิบัติงาน  และมาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติงาน  ตามคูมือ  มาตรฐาน  

            การปฏิบัติงานของงานการเงิน บัญชี  และพัสดุ  ผลงานสําเร็จตามแผน/ 

            ปฏิทินงาน และตามการรับมอบหมายงาน ไมนอยกวารอยละ 90 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี  2 จํานวนขอรองเรียนดานพฤติกรรมบริการ 

ระดับ 1 จํานวน 2 เรื่องตอรอบการประเมิน 

ระดับ 3 จํานวน 1 เรื่องตอรอบการประเมิน 

ระดับ 5 จํานวน 0 เรื่องตอรอบการประเมิน 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี  3  จํานวนขอบกพรองไดรับการแกไขในเวลาที่กําหนด 

ระดับ 1 รอยละ 60 



กิจกรรม / โครงการ / งาน 

 
ตัวช้ีวัด / เกณฑประเมิน ผลสัมฤทธิ ์

ระดับ

ผลสัมฤทธิ์ 

ท่ีปฏิบัติได 

(ก) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

(ความสําคัญ/

ความยากงาย

ของงาน) 

(ข) 

 

คาคะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 

(ก) X (ข) 

100 

ระดับ 2 รอยละ 70 

ระดับ 3 รอยละ 80 

ระดับ 4 รอยละ 90 

ระดับ 5 รอยละ 100 

หลักฐาน 

1. ปฏิทินงาน/แผนปฏิบัติงาน  งานประจํา  งานเชิงพัฒนา  และงานตาม

ยุทธศาสตร   ตามที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ 

2. สถิติงานประจําที่ปฏิบัติไดในงวดน้ีของงานที่รับผิดชอบ 

3. สรุปรอยละความกาวหนาของการดําเนินงานพรอมหลักฐานการปฏิบัติงานตาม

เกณฑประเมินในระดับที่ปฏิบัติได 

1.1.2  การจัดการและรายงานสารสนเทศ 

 

 

 

ตัวชี้วัด   ระดับผลการประเมินโดย ผูบังคับบัญชาชั้นตน, ผูบังคับบัญชาตามสายงาน และ 

            ผูรับบริการ ในประเด็นประเมินการปรับปรุงการจัดการและการใหบริการ

สารสนเทศของหนวยงาน โดยคํานึงถึงความตองการของผูใชงาน สารสนเทศมี

ความถูกตอง  เปนปจจุบัน  และเชื่อถือได 

เกณฑประเมิน 

ระดับ 1   ผลประเมิน ระดับ 1 

ระดับ 2   ผลประเมิน ระดับ 2 

ระดับ 3   ผลประเมิน ระดับ 3 

ระดับ 4   ผลประเมิน ระดับ 4 

ระดับ 5   ผลประเมิน ระดับ 5 

  

 

10 

 

1.2  งานเชิงพัฒนา 

1.2.1  การพัฒนาตนเอง ไปอบรม/สัมมนา/ศึกษา/ดูงาน/  

        KM เพื่อการพัฒนางานในหลักสูตรท่ีเกี่ยวของ 

ตัวช้ีวัด  ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนและปฏิทินการพัฒนาตนเองรอบการ  

           ประเมินท่ี 1/2558   

 

  

5 

 



กิจกรรม / โครงการ / งาน 

 
ตัวช้ีวัด / เกณฑประเมิน ผลสัมฤทธิ ์

ระดับ

ผลสัมฤทธิ์ 

ท่ีปฏิบัติได 

(ก) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

(ความสําคัญ/

ความยากงาย

ของงาน) 

(ข) 

 

คาคะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 

(ก) X (ข) 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑประเมิน 

ระดับ  1   มีแผนเขาอบรม/สัมมนา  เพื่อพัฒนาตนเอง 

ระดับ  2   ไดเขารวมการอบรม/สัมมนา  ตามแผนที่กําหนดไวอยางนอย  1  ครั้ง 

ระดับ  3   มีการสรุปและรายงานความรูที่ไดจากการเขารับการอบรม/สัมมนา ใน  

              ฐานขอมูลโปรแกรมระบบรายงานผลการพัฒนาตนเอง 

ระดับ  4   มีการนําความรูที่ไดรับมาปรับใชในการปฏิบัติงาน 

ระดับ  5   มีการผลิตผลงานจากความรูที่ไดรับอยางนอย  1  ผลงาน              

หลักฐาน  

1.  แผนและปฏิทินการพัฒนาตนเอง  

2.  รายงานผลการพัฒนาตนเองในฐานขอมูลโปรแกรมของคณะ 

3.  หลักฐานอ่ืนที่เก่ียวของ 

1.2.2  การพัฒนางาน  

         1. จัดทําคูมือปฏิบัติงาน/แผนพับ/คําอธิบายขั้นตอน

เบื้องตน  

ตัวชี้วัด   ระดับความกาวหนาของการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน/แผนพับ/คําอธิบายขั้นตอน  

           เบื้องตน 

เกณฑประเมิน   

ระดับ 1 รอยละ 60 

ระดับ 2 รอยละ 70 

ระดับ 3 รอยละ 80 

ระดับ 4 รอยละ 90 

ระดับ 5 รอยละ 100 

  

10 

 

 

 

          2.  รายงานการวิเคราะหการลดการใชกระดาษชุด

เอกสารเบิกจายคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

ตัวชี้วัด   ระดับความกาวหนาของการจัดเก็บขอมูลเอกสารการเบิกจาย 

เกณฑประเมิน   

ระดับ 1   แลวเสร็จรอยละ  20 

ระดับ 3   แลวเสร็จรอยละ  50 

 10  



กิจกรรม / โครงการ / งาน 

 
ตัวช้ีวัด / เกณฑประเมิน ผลสัมฤทธิ ์

ระดับ

ผลสัมฤทธิ์ 

ท่ีปฏิบัติได 

(ก) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

(ความสําคัญ/

ความยากงาย

ของงาน) 

(ข) 

 

คาคะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 

(ก) X (ข) 

100 

ระดับ 5   แลวเสร็จรอยละ  70 

2.  งานรอง 

    2.1  ภาระงานอื่น ๆ หรือภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย 

          เพิ่มเติม   

          (หลังจากลงนามในขอตกลงการมอบหมายงาน) 

 

ตัวช้ีวัด   ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานงานรอง    

เกณฑประเมิน 

ระดับ  1   ไดรับมอบหมายงานรอง  

ระดับ  2   ศึกษาขอมูลที่เก่ียวของในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย 

ระดับ  3   ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย 

ระดับ  4   รายงานสรุปผลการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย 

ระดับ  5   มีการทบทวนปญหา  อุปสรรคในงาน  เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน  หรือหา 

              แนวทาง  วิธีการใหม ๆ  มาวางแผนการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมายใน 

              ครั้งตอไป 

หลักฐาน  

1.   แผนการดําเนินโครงการ 

2.   รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ 

 5 

 

 

(ค)  ผลรวม    100  

                                              (ง)  สรุปคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน          =    ผลรวมของคาคะแนนถวงนํ้าหนักท่ีได (ค)     = 

                                                                                                              จํานวนระดับคาเปาหมาย = 5                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สวนท่ี 2   :   ขอตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  

 

สมรรถนะ 

ระดับสมรรถนะ 

ท่ีคาดหวัง 

ระดับสมรรถนะ 

ท่ีแสดงออก 

1.   ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน 3  

2.   การรักษาวินัยและประพฤติตนเหมาะสม 3  

3.   ความรับผิดชอบ 3  

4.   ความรวมมือ 3  

5.   สภาพการมาปฏิบัติงาน 3  

6.   การวางแผน 3  

7.   ความคิดริเริ่ม 3  

8.   การบริการที่ดี 3  

 

เกณฑประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

การประเมิน 

จํานวน

สมรรถนะ 
คูณดวย คะแนน 

จํานวนสมรรถนะหลัก /สมรรถนะประจําสายงาน /สมรรถนะทางการบริหาร ที่มีระดับสมรรถนะที่แสดงออก  สูงกวาหรือเทากับ  ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง X  3  

คะแนน 

 
3 

 

จํานวนสมรรถนะหลัก /สมรรถนะประจําสายงาน /สมรรถนะทางการบริหาร ที่มีระดับสมรรถนะที่แสดงออก  ตํ่ากวา  ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง    1 ระดับ X  2  

คะแนน 

 
2 

 

จํานวนสมรรถนะหลัก /สมรรถนะประจําสายงาน /สมรรถนะทางการบริหาร ที่มีระดับสมรรถนะที่แสดงออก  ตํ่ากวา  ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง    2 ระดับ  X  1  

คะแนน 

 
1 

 

จํานวนสมรรถนะหลัก /สมรรถนะประจําสายงาน /สมรรถนะทางการบริหาร ที่มีระดับสมรรถนะที่แสดงออก  ตํ่ากวา  ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง    3 ระดับ  X  0  

คะแนน 

 
0 

 

(จ)  ผลรวมคะแนน  

                     (ฉ)   สรุปคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)        =                     ผลรวมคะแนนท่ีได (จ)                                      =                                                                                    



                                                                                                   จํานวนสมรรถนะท่ีใชในการประเมิน X 3  คะแนน                                     

 

 

 

สวนท่ี 3  :    การลงนามเห็นชอบขอตกลงผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ   (ลงนามเม่ือจัดทําขอตกลง) 

 

  ผูประเมินและผูรับการประเมินไดตกลงรวมกันและเห็นพองกันตามขอตกลงผลสัมฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการแลว   จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน  (ลงนามเม่ือจัดทําขอตกลง) 

 

ลายมือชื่อ ........................................................................................ (ผูประเมิน) 

(นางพรรณี  จรดอน) 

ลายมือชื่อ ............................................................................................... (ผูรับการประเมิน) 

(นางสมพร  นามสีฐาน) 

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

 

สวนท่ี 4  :    สรุปผลการประเมิน 

 

องคประกอบการประเมิน 
คะแนน 

(ช) 

นํ้าหนัก 

(ซ) 

รวมคะแนน 

(ช) X (ซ) 

สวนที่  1     ผลสัมฤทธ์ิของงาน  (ง)  70  

สวนที่  2     พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ฉ)  30  

(ฌ)  รวมคะแนน 100   

ระดับผลการประเมินที่ได *   

 

หมายเหตุ :   เกณฑระดับผลการประเมิน*  มีดังน้ี : ดีเดน  =  90-100 คะแนน,      ดีมาก  =  80-89คะแนน,      ดี  =  70-79คะแนน,      พอใช  =  60-69คะแนน,      ตองปรับปรุง  =  ต่ํากวา 60 คะแนน     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 (ญ)    ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูประเมิน  (ระบุขอมูลเม่ือส้ินรอบการประเมิน) 

1)    จุดเดน  และ/หรือ ส่ิงที่ควรปรับปรุงแกไข   

1.1)   ผลสัมฤทธ์ิของงาน 

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

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

1.2)   พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

2)     ขอเสนอแนะเก่ียวกับวิธีสงเสริมและพัฒนา และแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

ความรู / ทักษะ / สมรรถนะ ที่ตองการ วิธีการพัฒนา ชวงเวลาที่ตองการพัฒนา 

   

   

   

   

   

 

ผูประเมินและผูรับการประเมินไดเห็นชอบผลการประเมินแลว  (ระบุขอมูลใน (ง)  (ฉ)  (ฌ)  และ (ญ)  ใหครบ เม่ือส้ินรอบการประเมิน   จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน) 

 

ลายมือชื่อ ........................................................................................ (ผูประเมิน) 

(นางพรรณี  จรดอน) 

ลายมือชื่อ ............................................................................................... (ผูรับการประเมิน) 

(นางสมพร  นามสีฐาน) 

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

 

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

 

  



 

 

 

สวนท่ี 5  :    ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 

 

ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป  

   เห็นดวยกับผลการประเมิน ลงชื่อ        ………………………………………………………………………… 

   มีความเห็นตาง  ดังน้ี ตําแหนง   ………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

วันที่         …………………………………………………………………………. 

 

ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกช้ันหน่ึง  

   เห็นดวยกับผลการประเมิน ลงชื่อ        ………………………………………………………………………… 

   มีความเห็นตาง  ดังน้ี ตําแหนง   ………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

………… 

วันที่         …………………………………………………………………………. 

 

 


