
 

 

 
 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทสนับสนุน 
มหาวทิยาลัยมหดิล 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

  

ชื่อ  ...........นางสาวพบพร อยัยสขุ...............   ต าแหน่ง   .....นกัวิชาการพฒันาคณุภาพ.............................. 
 สังกัด    ภาควชิา  .........ภาควิชากมุารฯ..................   คณะ / เทียบเท่า   .....คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.................................... 
 ช่วงเวลาการประเมิน 

 ครัง้ที่ 1 ( 1 ก.ค. 25...... – 31 ธ.ค. 25....... )   ครัง้ที่ 2    ( 1  ม.ค. 25….. – 30 มิ.ย. 25…….) 
 

ผู้ประเมิน (ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้น) .......นายธนกิจ  โสดา........................... 
 

 

ส่วนที่ 2 การประเมินผลงาน  (Performance) :  ให้ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้นเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตัิงานตามข้อตกลงการปฎิบตังิานท่ีก าหนดร่วมกนัลว่งหน้า โดยพิจารณาตามข้อมลู
ตวัชีว้ดัที่ก าหนดไว้ 

ข้อตกลงการปฏิบตัิงาน ร้อยละ 

(น า้หนกั) 
ตวัชีว้ดัความส าเร็จของงาน ผลการประเมิน คะแนน 

X 

คา่น า้หนกั 
ปริมาณ คณุภาพ เวลา ความคุ้มคา่ ความพงึพอใจ A 

(10-9) 
B 

(8-7) 
C 

(6-5) 
D 

(4-3) 
E 

(2-0) 

1.  รับผิดชอบงานด้านการประกนัคณุภาพคณะ  
เขียนรายงานการประเมินตนเอง 
 
 

15  รายงานการ
ประเมิน
ตนเองของ
คณะมีความ
ถกูต้องไม่
น้อยกวา่ 
85% 

   9     135 

 
 
 
 

ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มของสายสนับสนุน 
ต าแหน่ง นักวชิาการคุณภาพ 
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ข้อตกลงการปฏิบตัิงาน ร้อยละ 

(น า้หนกั) 
ตวัชีว้ดัความส าเร็จของงาน ผลการประเมิน คะแนน 

X 

คา่น า้หนกั 
ปริมาณ คณุภาพ เวลา ความ

คุ้มคา่ 

ความพงึพอใจ A 
(10-9) 

B 
(8-7) 

C 
(6-5) 

D 
(4-3) 

E 
(2-0) 

 10   รายงานการ
ประเมินตนเอง
ของคณะเสร็จ
ทนัตามเวลาที่
ก าหนด 

    5   50 

2.  ประสานงานกบัหลกัสตูรและผู้ที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจนรวบรวมข้อมลู หลกัฐานอ้างอิงให้กบั
หนว่ยงานภายนอก 

15  ข้อมลูมีความ
ถกูต้อง 
ครบถ้วน 

   10     150 

5   มีการรายงาน
ข้อมลูตรงตาม
เวลาทีก่ าหนด 

     4  20 

3.  ติดตามประเมินผลองค์กรเพือ่น าผลการ
ประเมินมาปรับปรุง 

15  ข้อมลูมีความ
ถกูต้อง 
ครบถ้วน 

    8    120 

5   มีการรายงาน
ข้อมลูตรงตาม
เวลาทีก่ าหนด 

  9     45 
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ข้อตกลงการปฏิบตัิงาน ร้อยละ 

(น า้หนกั) 
ตวัชีว้ดัความส าเร็จของงาน ผลการประเมิน คะแนน 

X 

คา่น า้หนกั 
ปริมาณ คณุภาพ เวลา ความคุ้มคา่ ความพงึพอใจ A 

(10-9) 
B 

(8-7) 
C 

(6-5) 
D 

(4-3) 
E 

(2-0) 

4.  จดัท าฐานข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกบัการพฒันา
คณุภาพคณะ 
 

10  ข้อมลูใน
ฐานข้อมลู 
เช่น FIS  มี
ความถกูต้อง 
ครบถ้วน ไม่
น้อยกวา่ 
85% 

   10     100 

5   มีการ
รายงาน
ข้อมลูตรง
ตามเวลาที่
ก าหนด 

   7    35 

5.  ด าเนินโครงการพฒันาคณุภาพคณะ 20  โครงการเสร็จ
ตาม
เป้าหมายที่
วางไว้ไมน้่อย
กวา่ ร้อยละ 
85 

     5   100 

รวมคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อได้คดิค่าน า้หนักแล้ว 755 
เมื่อคิดคะแนนตามน า้หนัก 80% ได้    60.40 

* วิธีคิดคะแนนประเมินผล       
  1.  คะแนนประเมินในแตล่ะข้อคณูน า้หนกัของตวัชีว้ดัในข้อนัน้   
  2.  รวมคะแนนประเมินทัง้หมดที่ค านวณแล้วทกุข้อ 
  3.  เทียบบญัญัติไตรยางศ์คะแนนประเมินรวม เพื่อหา 80% เทา่กบัเทา่ไร  

(755÷1000)x80 
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ส่วนที่ 3  การประเมินสมรรถนะ (Competency)   ให้ผู้ประเมินพิจารณาประเมินสมรรถนะหลกั โดยประเมินตามค าจ ากดัความสมรรถนะที่แนบ 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) *คะแนน  
(เตม็ 100) 

1.รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล (Mastery) มีสติ ควบคุมอารมณ์และการแสดงออกของตนเองได้ มีความกระตือรือร้น  ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล เป็นระบบ มีหลกัการ มีเหตมุีผล รักการเรียนรู้ ศกึษาหาความรู้เพ่ือพฒันาตนเองและปรับปรุงการท างานอย่างตอ่เน่ือง 

55.00 

2.มุ่งผลเพื่อผู้อ่ืน (Altruism) มีความเสียสละ อทิุศตวัเพ่ือส่วนรวม ปกป้องช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั และสถาบนัฯ รวมถึงไม่ท าลายช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั 
มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่วนรวม ให้บริการผู้ ใช้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลเุป้าหมายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ด าเนินการให้อย่างรวดเร็ว 
ให้บริการด้วยความเตม็ใจ 

66.67 

3. กลมกลืมกับสรรพสิ่ง (Harmony) ให้เกียรติผู้ อื่น ทัง้เพ่ือนร่วมงาน ผู้ ใต้บงัคับบญัชา หรือผู้มาติดต่อ อย่างไม่มีอคติ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ใจกว้าง 
ยืดหยุ่น ประนีประนอมในบางโอกาส (แต่ยงัคงหลกัการ และเหตผุลส าคญัไว้) ส่งเสริมความสามคัคีในหมู่คณะ และลดความขดัแย้ง สามารถท างานบนความ
แตกต่างได้ โดยไม่เกิดความแตกแยก มีความจริงใจ และใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่น ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือผู้อื่นตามความเหมาะสม และใช้พลงัของความ
แตกตา่งมาพฒันางาน หรือแก้ปัญหาใหญ่ๆ ได้ 

75.00 

4. ม่ันคงยิ่งในคุณธรรม (Integrity) ซื่อตรง ไม่หลอกลวงตนเองและผู้อื่น ท าได้อย่างท่ีพูด พยายามด าเนินการต่างๆ  โดยใช้ข้อมลูจริง ลดการคาดคะเนจาก
ความเช่ือเดิมลง มีคณุธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ตัง้มัน่ในความซื่อสตัย์ ถูกต้อง และโปร่งใส  ไม่บิดเบือนเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้หนึ่ง
ผู้ ใด 

70.00 

5. แน่วแน่ท า กล้าตัดสินใจ (Determination) ทุ่มเทท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีความรักและศรัทธาในงานและอาชีพ สามารถ
ด าเนินงานให้เกิดความส าเร็จลลุ่วงได้ ตามเป้าหมาย มีการพฒันากระบวนการท างานหรือผลงาน เพ่ือเสริมสร้างคณุคา่เพ่ิมจากเป้าหมาย มีความตัง้ใจ มานะ 
อดทน ขยนัขนัแข็งในการท างาน ไมย่่อท้อตอ่อปุสรรคในการท างาน 

66.67 

6. สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Originality) กล้าคิด กล้าท าในสิ่งใหม่ๆ เพ่ือการพฒันาและปรับปรุงงาน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์อนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาและ
ปรับปรุงงาน สามารถสร้างผลงานท่ีแตกต่างและโดดเดน่ ช่วยให้การท างานดีขึน้ หรือชีน้ าสงัคม สามารถผลกัดนั หรือพฒันางาน จนบรรลเุป้าหมายท่ีตัง้เป้าไว้ได้ 

80.00 

7. ใฝ่ใจเป็นผู้น า (Leadership) มีความหนักแน่น มัน่คง ไม่เช่ือง่ายๆ โดยไม่มีการพิสูจน์ข้อมลูมีความละเอียด  รอบคอบมีเหตมุีผล  มองการณ์ไกล  สื่อสาร    
จงูใจให้ผู้อื่นให้ยดึมัน่ในค่านิยมของมหาวิทยาลยั และหลกัการที่ถกูต้อง ปฏิบตัิตวัให้เป็นตวัอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น และสามารถก าหนดเป้าหมายในอนาคตท่ีท้าทาย 
ตลอดจนวิธีการ การป้องกนัหรือการเตรียมความพร้อม และสื่อสารให้ผู้อื่นเห็นภาพโดยรวมเก่ียวกบัอนาคตได้อย่างชดัเจน 

40.00 

คะแนนรวมผลการประเมินสมรรถนะหลักเม่ือได้คิดค่าน า้หนักแล้ว 10% ได้ 6.48 

 

* ให้น าคะแนนจากแบบประเมินสมรรถนะหลกัมาใสใ่นชอ่งนี ้ (55.00+66.67+75.00+70.00+66.67+80.00+40.00)÷700 x10 

../ปรับวิธีคิดคะแนนสมรรถนะ/ส่ง%20Upload/ตัวอย่างการคิดคะแนน%20CC%20แบบประเมิน.docx
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3.2 สมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ (Functional Competency) ให้ผู้ประเมินพิจารณาประเมนิตามแบประเมินสมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ (Functional Competency) 

สมรรถนะเฉพาะตามสายอาชพี 

ต าแหน่ง นักวชิาการคุณภาพ 
เกณฑ์ระดบัสมรรถนะ 

ที่คาดหวัง 

ผลการประเมิน 
เมื่อเทียบกับระดับ
สมรรถนะที่คาดหวัง 

คะแนน** 
 

1.ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงาน 
ความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์ และสงัเคราะห์ข้อมลูโดยใช้เทคนิคและเคร่ืองมือท่ี
เหมาะสม รวมทัง้น าข้อมลูมาจดัท ารายงานในรูปแบบท่ีเข้าใจง่ายและตรงตามวตัถปุระสงค์ท่ี
ต้องการน าเสนอ 

3 3 100.00 

2.ทักษะการส่ือสาร  
การส่ือสารด้วยการฟัง พดู อ่าน เขียนได้อย่างถกูต้องชดัเจนและได้ใจความ เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจท่ีตรงกนัทัง้ผู้ ส่ือและผู้ รับสาร พร้อมทัง้สามารถส่ือสารได้บรรลตุามเป้าหมาย และ
วตัถปุระสงค์ของการส่ือสารนัน้ๆ 

3 3 66.67 

3.ทักษะการประสานงาน 
การใช้ศลิปะในการประสาน เพ่ือรับและสง่ข้อมลูข่าวสาร / ผลงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพตรง
ตามวตัถปุระสงค์ของงาน 

3 3 87.50 

4. การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
การศกึษาแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  ทัง้ในด้านการพฒันาคณุภาพและด้านอ่ืนๆ เพ่ือปรับปรุง
พฒันาตนเองให้มีความรู้และเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ตนเองอยา่งตอ่เน่ือง  

3 3 100.00 

คะแนนผลการประเมินสมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ  10% 8.85 
คะแนนรวมผลการประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามสายอาชีพ 20 % 15.33 

** ให้น าคะแนนจากแบบประเมินสมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพมาใสใ่นชอ่งนี ้

(354.17÷400)x10 

6.48+8.85 
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3.4 ผลรวมคะแนนการประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
คะแนนผลการประเมิน ค่าน า้หนัก(%) คะแนนท่ีได้ (คะแนน) 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินผลการปฏิบัตงิาน (Performance) 80 % 60.40 

ส่วนที่ 3 ผลการประเมินสมรรถนะ (Competency) 20 % 15.33 
 รวม (ส่วนที่ 2 + ส่วนที่ 3) 100% 75.73 
 
ส่วนที่ 4  สรุปผล 

4.1 การประเมิน  ( ให้สรุปภาพรวมโดยน าข้อมลูมาจากการประเมินทัง้ 2 สว่น ) 
 ดีเดน่  =  90.00-100.00  คะแนน 
 ดีมาก =   80.00-89.90 คะแนน 
  ดี  =       70.00-79.90 คะแนน 
 พอใช้ =   60.00-69.90 คะแนน 
 ควรปรับปรุง  =   ต ่ากวา่ 60.00 คะแนน  

 

 

4.2  จุดเด่นของผู้รับการประเมิน 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

4.3 ข้อควรพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 5   ข้อเสนอแนะ 
5.1 ความเห็นผู้ประเมิน ( ผู้บังคับบัญชาชัน้ต้น) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….………………………….. 

                                          ลงช่ือ  .................................................................. 
(     )  

    วนัท่ี    ...................../..................../...................... 

 
5.2   แผนการพัฒนา (ให้ก าหนดเป็นแผนระยะสัน้ 6 เดือน - 1 ปี ) 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
......................................................................................................................
..................................................................................................................... 
                                       ลงช่ือ ..................................................................   
                                             (            
)  
                                          วนัท่ี ...................../....................../...................... 

 
ความเห็นของคณะกรรมการประเมินฯ        

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…………..………………………………….…………
………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
         
 ลงช่ือ  .......................................................................    ลงช่ือ  ..................................................................... 
                   (            )            (                                                       )    
         วนัท่ี    ................./ ................./...................                                วนัท่ี    ................./ ................./...................  
  
 ลงช่ือ  .......................................................................    ลงช่ือ  ..................................................................... 
                   (            )            (                                                       )    
         วนัที่    ................./ ................./...................                                วนัท่ี    ................./ ................./...................     
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การแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานขัน้สุดท้าย (โดยคณะกรรมการประเมินฯ) 
     รับทราบผลการประเมิน     ความคิดเห็น   
.................................................................................................................................................................................................................................................................................               
................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
      ลงช่ือ  ..................................................................    ผู้ รับการประเมิน 
                                                                             (                         )  
      วนัท่ี    ...................../..................../...................... 
 
 


