คู่มือการบันทึกคะแนนแบบประเมินผลการปฏิบัตงิ าน version 1
--------------------

ตามหนังสือที่ ศธ 0513.10103/ว1404 วันที่ 10 เมษายน 2560 กองการเจ้าหน้าที่ได้ แจ้งแนวปฏิบัติเพื่อ
การดาเนินการบริหารผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2560 นั้น
ฝ่ า ยระบบสารสนเทศ โดยนายพิ ช ญ์ วิ มุ ก ตะลพ ได้ พั ฒ นาเว็ บ ระบบการ ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติง าน
(PMS@KU-2017) เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้างานขึ้นไป ให้สามารถกรอกรายละเอียด
การมอบหมายงานและบันทึกคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งได้อบรมแนะนาการใช้งานพร้อมเปิดระบบให้
บันทึกใบมอบหมายงาน (Job Assignment) สาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปแล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560
ปั จ จุ บั น อยู่ ใ นช่ ว งของกิ จ กรรมที่ 5 คื อ ทดลองประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน (KPIs) และสมรรถนะ
(Competency) รอบเดื อ น เม.ย. – มิ . ย. 2560 ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในวั น ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ซึ่ ง ระบบเว็ บ
PMS@KU-2017 ได้เปิดให้บริการบันทึกคะแนนประเมิ นผลการปฏิบัติง าน (KPIs) และสมรรถนะ (Competency)
แล้วตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 โดยผู้บริหารระดับหัวหน้างานขึ้นไป (ที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา) เข้าใช้ระบบได้ที่เว็บ
https://pms.ku.ac.th ตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
1. คลิกแท็บ “ประเมินผู้ใต้บงั คับบัญชา” จะแสดงตารางรายชือ่ ผู้ใต้บังคับบัญชา ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1
2. คลิกปุ่ม “scores” ของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องการ ได้หน้าต่างดังรูปที่ 2 ประกอบด้วยรายการประเมินผล
การปฏิบัติงาน จานวน 5 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ส่วนที่ 3 การประเมินสมรรถนะ
ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ

รูปที่ 2
2.1 ส่วนที่ 1 แสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใต้บังคับบัญชา ตามรูปที่ 2
2.2 ส่วนที่ 2 แสดงแบบฟอร์มการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยหัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย จะมีคะแนน
เต็ม 70 คะแนน สาหรับผู้ปฏิบัติงาน มีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ดังรูปที่ 3 โดยให้ใส่คะแนนลงในช่อง
“ผลงานที่ปฏิบัติได้” ตามตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs) กรณีที่การกระจายค่าเป้าหมายสู่ระดับ การ
ประเมิน ไม่สามารถคานวณได้ ในช่อง“ผลงานที่ปฏิบัติได้” ให้ปล่อยว่างไว้ แล้วใช้ตัวเลือก (drop
down lists) ในคอลัมน์ “ระดับการประเมินที่ได้รับ (2)” แทน เมื่อได้ป้อนคะแนนทุก KPIs เสร็จ
แล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึก” ระบบจะบันทึกและคานวณคะแนนให้เอง

รูปที่ 3

2.3 ส่วนที่ 3 เป็น การประเมินสมรรถนะ โดยหัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย จะมี คะแนนเต็ม 30 คะแนน
ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 20 คะแนน และสมรรถนะทางการบริห าร 10 คะแนน ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน ดังรูปที่ 4 และ 5

รูปที่ 4

รูปที่ 5
2.3.1 ให้คลิกปุ่มสมรรถนะที่ต้องการให้คะแนน ตัวอย่าง คลิกปุ่ม “I” ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6

โดยการประเมิ นสมรรถนะแต่ล ะข้อ ให้ผู้ป ระเมิ นท าเครื่อง  ลงใน  ที่ ผู้รับ การ
ประเมินแสดงพฤติกรรมตามรายละเอียดของความสามารถในแต่ละระดับ หากผู้รับการ
ประเมินไม่แสดงพฤติกรรมเหล่านั้นหรือแสดงออกไม่ชัดเจน ให้เว้นไว้ไม่ต้องทาเครื่องหมาย
ใดๆ ลงไป (ผู้รับการประเมินจะต้องแสดงพฤติกรรมในสมรรถนะระดับนั้น ๆ ครบทุกข้อจึง
จะถือว่ามีสมรรถนะในระดับนั้นๆ)
2.3.2 ดาเนินการให้คะแนนสมรรถนะให้ครบทุกข้อ
2.4 ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 3 ส่วนย่อย ดังนี้
2.4.1 การประเมิน ระบบจะคานวณสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7
2.4.2 จุดเด่น หัวหน้าสามารถบันทึกในฟอร์มได้ ดังรูปที่ 8
2.4.3 ข้อควรพัฒนา หัวหน้าสามารถบันทึกในฟอร์มได้ ดังรูปที่ 8

รูปที่ 8

2.5 ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ หัวหน้าสามารถบันทึก แผนการพัฒนา และ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ลงใน
ฟอร์มได้ ดังรูปที่ 9

รูปที่ 9
3. บันทึกคะแนนทุกคน โดยทาซ้าตามขั้นตอนข้อ 1 – 2
4. พิมพ์ใบสรุปแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยคลิก เมนูแท็บ “ประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา” จะแสดง
ตารางรายชื่อผู้ใต้บังคับบัญชา ดังรูปที่ 1
5. คลิกปุ่ม “Print” ของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องการ
--------------------------------------------------------------------------------

