วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
เกณฑ์การประเมินผลปฏิบัตริ าชการข้าราชการ/บุคลากรสายสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2565
วงรอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) (ผลงานระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2564-วันที่ 15 มกราคม 2565) และ
วงรอบที่ 2 (เริ่ม 1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565) (ผลงานระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2565- วันที่ 15 กรกฎาคม 2565)
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

เกณฑ์การประเมิน

1. ด้านปริมาณผลงาน (55%)

1.1 ความเหมาะสมของปริมาณผลงาน
และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
(40%)

ปฏิบัติงานล่าช้ามีคุณภาพ
ปานกลางผลงานที่สำเร็จ
ใช้เวลามากกว่าที่กำหนด
จึงอาจมีผลทำให้นำ
ผลงานไปใช้ไม่ทันเวลา
บ่อยครั้ง

ปฏิบัติงานล่าช้ามีคุณภาพ
ปานกลางผลงานที่สำเร็จใช้
เวลามากกว่าที่กำหนดจึง
อาจมีผลทำให้นำผลงานไป
ใช้ไม่ทันเวลาบางครั้ง

ใช้เวลาปฏิบัติงานได้เหมาะสม
ผลงานที่สำเร็จมีความถูกต้อง
สมบูรณ์ใช้เวลามากกว่าที่
กำหนด

1.2 การสนับสนุนการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดที่กลุ่มโครงสร้างรับผิดชอบ
(5%)

มีส่วนช่วยสนับสนุนการ
วางแผนพัฒนาแผนการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่
รับผิดชอบ

มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ติดตามกำกับตามตัวชี้วัด
เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย

มีส่วนร่วมในการรายงานผล
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่อ
ผู้บังคับบัญชา

1 ครั้ง

2 ครั้ง

3 ครั้ง

1 ครั้ง

2 ครั้ง

3 ครั้ง

4 ครั้ง

5 ครั้ง

ผลงานต้องได้รับการแก้ไข
มากกว่าร้อยละ 50 มักจะ
ทำผิดซ้ำ ๆ และเกิดขึ้น
เป็นประจำ

ผลงานถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
ละเอียด รอบคอบ และ
เรียบร้อยพอใช้ มี
ข้อผิดพลาด น้อยกว่าร้อย
ละ 25

ผลงานมีความถูกต้อง ละเอียด
รอบคอบ และเรียบร้อย มี
ข้อผิดพลาด (ที่ไม่ก่อผล
เสียหาย) น้อยกว่าร้อยละ
10

ผลงานมีความถูกต้อง
ละเอียด รอบคอบ และ
เรียบร้อย มีข้อผิดพลาด
(ที่ไม่ก่อผลเสียหาย) น้อย
กว่าร้อยละ 5

ผลงานมีความถูกต้อง
ละเอียด รอบคอบ และ
เรียบร้อย ไม่มี
ข้อผิดพลาด

1.3 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบัน
(7%) เช่น บริการวิชาการ ช่วยเก็บข้อมูล
วิจัย มีส่วนร่วมในการผลิต การพัฒนา
นักศึกษา
1.4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (3%)
การมีส่วนร่วมกิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันตามกิจกรรมในแต่ละ
วงรอบ

2. ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน (35%)
2.1 ความถูกต้องของงาน (10%)

ใช้เวลาปฏิบัติงานได้
รวดเร็ว ผลงานถูกต้อง
สมบูรณ์ใช้เวลาตามที่
กำหนด นำผลงานไปใช้ได้
ทันเวลา

ใช้เวลาปฏิบัติงานได้
รวดเร็วมาก ผลงาน
ถูกต้องสมบูรณ์ใช้เวลา
น้อยกว่าที่กำหนด นำ
ผลงานไปใช้ได้ทันเวลา
ไม่มผี ลงานใดที่ใช้เวลา
เกินกำหนด
มีส่วนร่วมในการเขียน
มีส่วนร่วมสนับสนุนการ
รายงานผลการดำเนินงาน ส่งรายงานตัวชี้วัดและ
ตาม Profile ตัวชี้วัดครบ จัดทำแฟ้มเอกสาร
ทุกขั้นตอน และรายงาน หลักฐานได้ทันตาม
ต่อผู้บริหาร
ระยะเวลาที่กำหนด
4 ครั้ง
5 ครั้ง

หมายเหตุ

เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน

2 คะแนน

มีการเปิดใช้ข้อมูลสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์
สม่ำเสมอ ไม่มีหนังสือค้าง
และจัดเก็บใน Folder

มีการใช้ฐานข้อมูลพัฒนา
บุคลากร สำหรับการไป
ราชการ และการประชุม/
อบรม ภายในวิทยาลัย
พร้อมทั้งบันทึกผลยืนยันได้
ถูกต้องไม่มีหนังสือไป
ราชการค้างในระบบ
1. ไปอบรมพัฒนาตนเองทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน
ตามแผน

เกณฑ์การให้คะแนน
3 คะแนน

หมายเหตุ
4 คะแนน

5 คะแนน

2.2 การพัฒนาตนเองเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน (10%)
2.2.1 การใช้ระบบสารสนเทศ (5%)

2.2.2 การพัฒนาความเชี่ยวชาญตามแผน
(5%)

การเข้าไปตอบแบบสำรวจ
มีการใช้ฐานข้อมูล
ตามที่วิทยาลัยได้รับ
บุคลากรสำหรับการลา
มอบหมายจากหน่วยงานต่างๆ ประเภทต่างๆ ได้ถูกต้อง
รวมทั้งแบบสำรวจภายใน
หน่วยงาน

ลงข้อมูลฐานข้อมูลต่างๆ
ครบถ้วน คือ ฐานข้อมูล
พัฒนาบุคลากร บันทึก
ข้อมูลรายละเอียดเชิง
คุณภาพ และฐานข้อมูล
บุคลากร

1. ไปอบรมพัฒนาตนเองทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน
ตามแผน
2. มีจำนวนชั่วโมงการพัฒนา
ตนเองที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ
10ชม./ปี (5ชม./6เดือน)

1. ไปอบรมพัฒนา
ตนเองทัง้ ภายในและ
ภายนอกสถาบันตาม
แผน
2. มีจำนวนชั่วโมงการ
พัฒนาตนเองที่สนับสนุน
การปฏิบัติงานในหน้าที่
รับผิดชอบ 10ชม./ปี
(5ชม./6เดือน)
3. การเข้าเรียน
ภาษาอังกฤษในระบบ
e-English
4. ความก้าวหน้าในการ
เข้าเรียนภาษาอังกฤษใน
ระบบ e-English
≥50%

1. ไปอบรมพัฒนาตนเอง
ทั้งภายในและภายนอก
สถาบันตามแผน
2. มีจำนวนชั่วโมงการ
พัฒนาตนเองที่สนับสนุน
การปฏิบัติงานในหน้าที่
รับผิดชอบ 10ชม./ปี
(5ชม./6เดือน)
3. การเข้าเรียน
ภาษาอังกฤษในระบบ eEnglish

** คะแนน
ความก้าวหน้านการเข้า
เรียนภาษาอังกฤษ หาก
ร้อยละการเข้าเรียนไม่
เป็นไปตามเกณฑ์จะได้
คะแนน ดังนี้
10-19 % เท่ากับ 0.2
20-29 % เท่ากับ 0.4
30-39 % เท่ากับ 0.6
40-49 % เท่ากับ 0.8
≥50% เท่ากับ 1

เกณฑ์การประเมิน
2.3 ผลงานที่ตรงตามเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน (10%)

1 คะแนน
ผลงานที่ได้ไม่ตรงกับ
เป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานตามที่วางไว้ใน
รอบประเมินนี้

2 คะแนน
ผลงานที่ได้ส่วนใหญ่ไม่ตรง
กับเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ตามที่วางไว้ในรอบประเมิน
นี้

<3.51

3.51-3.84

เกณฑ์การให้คะแนน
3 คะแนน
ผลงานที่ได้บางส่วนตรงกับ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานตามที่วางไว้ใน
รอบประเมินนี้

หมายเหตุ
4 คะแนน
ผลงานที่ได้ทั้งหมดตรงกับ
เป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ตามที่วางไว้ในรอบประเมิน
นี้

5 คะแนน
ผลงานทั้งหมดได้รับการ
ยอมรับเป็นอย่างดี และ
ตรงกับเป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานตามที่วางไว้ใน
รอบประเมินนี้

4.19-4.51

>4.51

1. ได้รับมอบหมายงาน
ตามโครงสร้าง
2. มีส่วนร่วมจัดทำ
แผนงานของกลุ่มงาน
3. ดำเนินการตามแผน
ของกลุ่มงานในระยะเวลา
ที่กำหนด
4. มีการกำกับติดตาม
แก้ไขปัญหาที่เกีย่ วข้องกับ
งานให้ลุล่วงไปได้

1. ได้รับมอบหมายงาน
ตามโครงสร้าง
2. มีส่วนร่วมจัดทำ
แผนงานของกลุ่มงาน
3. ดำเนินการตามแผน
ของกลุ่มงานในระยะเวลา
ที่กำหนด
4. มีการกำกับติดตาม
แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับงานให้ลุล่วงไปได้
5. ผลลัพธ์การดำเนินงาน
เป็นไปตามแผนและ
เป้าหมายภายใน
ระยะเวลาทีก่ ำหนด

2.4 ความพึงพอใจในการให้บริการ
(5%)
2.4.1. ความพึงพอใจในการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ ประเมิน Online (2%)
2.4.2 การมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่
(3%)

1. ได้รับมอบหมายงาน
ตามโครงสร้าง

1. ได้รับมอบหมายงานตาม
โครงสร้าง
2. มีส่วนร่วมจัดทำแผนงาน
ของกลุ่มงาน

3.85-4.18
1. ได้รับมอบหมายงานตาม
โครงสร้าง
2. มีส่วนร่วมจัดทำแผนงาน
ของกลุ่มงาน
3. ดำเนินการตามแผนของ
กลุ่มงานในระยะเวลาที่
กำหนด

เกณฑ์การประเมิน

3. การตรงต่อเวลา (5%)
3.1 การปฏิบัติงานตรงต่อเวลาที่กำหนด

4.การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (5%)
4.1 การใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
อย่างคุ้มค่า

1 คะแนน

2 คะแนน

ผลงานตามภาระงานหลัก
เสร็จทันตามเวลาที่
กำหนดไว้นอ้ ยกว่าร้อยละ
70 โดยไม่มเี หตุผลอัน
สมควร หรืองานที่เสร็จไม่
ทันกำหนดส่งผลกระทบ
เสียหายร้ายแรง

ผลงานตามภาระงานหลัก
เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด
ไว้เป็นส่วนใหญ่ หรือ
มากกว่าร้อยละ 70
ผลงานที่เสร็จไม่ทันกำหนด
ไม่ส่งผลเสียหายร้ายแรง

เกณฑ์การให้คะแนน
3 คะแนน
ผลงานเสร็จทันตามเวลาที่
กำหนดไว้เป็นประจำหรือ
มากกว่าร้อยละ 80

ผลิตผลงานโดยใช้
ผลิตผลงานโดยใช้ทรัพยากร ผลิตผลงานโดยใช้ทรัพยากร
ทรัพยากรโดยไม่จำกัด ไม่ โดยไม่จำกัด ไม่ระมัดระวัง อย่างคุ้มค่าพอสมควร
ระมัดระวัง ไม่คุ้มค่า และ ไม่คุ้มค่า
อาจทำให้เกิดความ
เสียหาย

หมายเหตุ
4 คะแนน

5 คะแนน

ผลงานเสร็จก่อนหรือทัน ผลงานเสร็จก่อนหรือทัน
ตามเวลาที่กำหนดไว้ทุก
ตามเวลาทีก่ ำหนดไว้ทุก
ครั้งหรือมากกว่าร้อยละ 90 ครั้งหรือมากกว่าร้อยละ
100

ผลิตผลงานโดยใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด
ตามแผนงานเป็นประจำ

ผลิตผลงานดีโดยใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด
เป็นประจำเป็น
แบบอย่างได้

