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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสาํหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

(สําหรับผูปฏิบัติภารกิจหัวหนางานหรือเทียบเทา) 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนตัว 

ช่ือผูรับการประเมิน.............................................................................................ช่ือตําแหนงงาน............................................... 

สังกัด(คณะ/สถาบัน/สํานกั หรือเทียบเทา).....................................................ฝาย(ภาควิชา/กอง หรอืเทยีบเทา)............................................. 

วัน เดือน ป ท่ีบรรจุ..........................................อายุงาน.......................ป ระดับการศึกษาสูงสุด................................................ 

ช่ืองานภารกิจหัวหนางาน........................................................................................................................................................... 

ชวงเวลาการประเมิน 

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

การมาปฏิบัติงาน 

ประเภท จํานวนวันลา 

 (1 ก.ค. – 31 ธ.ค.)  (1 ม.ค. – 30 ม.ิย.) 
รวม หมายเหต ุ

มาสาย    
ลาปวย และลากิจสวนตัว    
ลาคลอดบุตร    
ลาปวยตองรักษาตัวเปนเวลานาน    
ลาอุปสมบท/ประกอบพธิีฮัจย    
ขาดงาน    
อื่นๆ    

ผูประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ 25..... 

ผูประเมิน 

(นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................ตําแหนง.......................................... 

ผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไป (ถามี)   

(นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................ตําแหนง..........................................  

ปผ.พมก.-2 
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สวนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 70 คะแนน (Performance) ใหผูประเมิน พิจารณาประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานตามขอตกลงการ

ปฏิบัติงานลวงหนา โดยพิจารณาตามขอมูลตัวช้ีวัดและคาเปาหมายท่ีกําหนด (รวมนํ้าหนักงานภาระงานทุกประเภทแลวตองไดรอยละ 100) 

No. ตัวชี้วดัผลงานหลัก (KPIs) นํ้าหนัก 
(1) 

คา
เปาหมาย 

การกระจายคาเปาหมายสูระดบัการประเมิน ผลงานที่
ปฏิบตัิได 

ระดับการประเมิน
ที่ไดรับ (2) 

คะแนน 
= (1) X (2) 5 4 3 2 1 

 
 
 
 
 
 
 

         

  

 
 
 
 
 
 

         

  

 
 
 
 
 
 

         

  

 
 
 
 
 
 

         

  

 
 
 
 
 
 

         

  

 
 
 
 
 
 

         

  

 
 
 
 
 
 

         

  

รวมนํ้าหนัก 100        ผลรวมคะแนน  
คะแนนประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน = (ผลรวมคะแนน X 70) / 500  
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สวนท่ี 3 การประเมินสมรรถนะ 30 คะแนน (Competency) ใหผูประเมิน พิจารณาประเมินสมรรถนะ โดยพิจารณา

รายละเอียดสมรรถนะ เกณฑการใหคะแนนดานสมรรถนะ เปรียบเทียบกับเกณฑระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง ตามรายละเอียดใน

พจนานุกรมสมรรถนะ มก. 

ตอนท่ี 1 การประเมินสมรรถนะหลัก 20 คะแนน (Core Competency) 

รายการสมรรถนะ 

ระดับความสามารถที่คาดหวัง (1) 
(ดูไดจากตารางระดับความสามารถท่ี
คาดหวังตามตําแหนง ในพจนานุกรม

สมรรถนะ มก.) 

ผลการประเมิน (2) 
(นําผลการประเมินจากแบบ

ประเมินสมรรถนะมาใส) 

คาสมรรถนะที่ไดรับ 
= [(2) / (1)] X 100 

(หากผลการประเมินมีคาสูงกวาระดับ
ท่ีคาดหวัง ใหคาสมรรถนะ = 100) 

สมรรถนะหลัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
1) มีความคิดริเร่ิม    
2) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน    
3) มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    
4) การพัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชพี    
5) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ    
6) การทํางานเปนทีม    

ผลรวมคาสมรรถนะ  
คะแนนการประเมินสมรรถนะ (ผลรวมคาสมรรถนะ X 20) / 600  

ตอนท่ี 2 การประเมินสมรรถนะทางการบริหาร 10 คะแนน (Managerial Competency) 

รายการสมรรถนะ 

ระดับความสามารถที่คาดหวัง (1) 
(ดูไดจากตารางระดับความสามารถท่ี
คาดหวังตามตําแหนง ในพจนานุกรม

สมรรถนะ มก.) 

ผลการประเมิน (2) 
(นําผลการประเมินจากแบบ

ประเมินสมรรถนะมาใส) 

คาสมรรถนะที่ไดรับ 
= [(2) / (1)] X 100 

(หากผลการประเมินมีคาสูงกวาระดับ
ท่ีคาดหวัง ใหคาสมรรถนะ = 100) 

สมรรถนะทางการบริหาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
1) มีภาวะผูนํา    
2) การคิดเชิงกลยุทธและการกาํหนดกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย    
3) การพัฒนาทีมงาน    
4) การบริหารการเปล่ียนแปลง    
5) การสรางเครือขายการปฏบิัติงาน    
6) การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา    

ผลรวมคาสมรรถนะ  
คะแนนการประเมินสมรรถนะ (ผลรวมคาสมรรถนะ X 10) / 600  

สวนท่ี 4 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4.1 การประเมิน 
รายการประเมิน 

1. ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน (70 คะแนน) 
2. ผลการประเมินสมรรถนะ (30 คะแนน) 

รวม (100 คะแนน) 

คะแนนท่ีได 
………………. 
…………….... 
………………. 

สรุปผลการประเมิน ทําเคร่ืองหมาย  ในชองท่ีตรงกับชวงคะแนน
ท่ีไดรับ 
 ดีเดน  (A+)  = 90.0 – 100.0 คะแนน 
 ดีมาก (A)  = 80.0 – 89.9  คะแนน 
 ดี (B+)  = 70.0 – 79.9  คะแนน 
 มาตรฐาน (B)  = 60.0 – 69.9  คะแนน 
 ตองปรับปรุง (C) = ต่ํากวา 60.0  คะแนน 

 
4.2 จุดเดน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.3 ขอควรพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะ 

5.1 แผนการพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....………………………………. 

5.2 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

 
ผูประเมิน ลงช่ือ………………………………………………………………….. 

(                                                              ) 
วันท่ี............../................................./........................... 

 
ผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไป (ถามี) ลงช่ือ………………………………………………………………….. 

(                                                              ) 
วันท่ี............../................................./........................... 

 

สวนท่ี 6 การแจงผลการประเมินผลการปฏิบัติงานขั้นสุดทาย 

 รับทราบและยอมรับผลการประเมิน ความคิดเห็น.......................................................................................................................... 

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

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

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

 

ผูรับการประเมิน ลงช่ือ............................................................................. 

(                                                               ) 

วันท่ี................../............................../........................... 


