ตารางกิจกรรมแนวปฏิบัติเพื่อการดาเนินการบริหารผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2560
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนงำนและข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล
กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของส่วนงำน
กิจกรรมที่ 3 กำกับติดตำมและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ระหว่ำงเดือนเมษำยน
– มิถุนำยน 2560
กิจกรรมที่ 4 จัดทำแผนงำนและข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคลเดือน ก.ค.
– ธ.ค. 60
กิจกรรมที่ 5 ทดลองประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (KPIs) และสมรรถนะ
(Competency) รอบเดือน เม.ย. – มิ.ย. 60
กิจกรรมที่ 6 นำผลกำรประเมินเพื่อเข้ำพิจำรณำในคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ
ของส่วนงำนเพื่อสรุปผลเเละใช้เป็นข้อมูลจัดทำเเผนพัฒนำบุคลำกรของส่วน
งำนในภำพรวม
กิจกรรมที่ 7 ส่งรำยงำนสรุปผลกำรประชุมตำมกิจกรรมที่ 6 และผลกำร
ประเมินผลปฏิบัติงำนของผู้บังคับบัญชำทุกระดับมำยังงำนพัฒนำและฝึกอบรม
กองกำรเจ้ำหน้ำที่
กิจกรรมที่ 8 กำกับติดตำมและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ระหว่ำงเดือน
กรกฎำคม – ธันวำคม 2560
กิจกรรมที่ 9 จัดทำข้อตกลงงำนสำหรับรอบปีถัดไป (ม.ค. – มิ.ย. 61)
กิจกรรมที่ 10 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเเละสมรรถนะรอบครึ่งปีหลัง (ก.ค. –
ธ.ค. 60)
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รายละเอียดแนวปฏิบัติเพื่อการดาเนินการบริหารผลการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2560
**************************
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนงำนและข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล ลงในแบบฟอร์มใบมอบหมำยงำน
ให้เเล้วเสร็จภายในวันที่ 28 เมษายน 2560
1. เขียนภำระงำนหลัก และคัดเลือก KPIs รำยบุคคล 3 – 5 ตัว (บำงตำแหน่งอำจกำหนดน้อย
กว่ำหรือมำกกว่ำ 3 – 5 ตัว แล้วแต่กรณี แต่ไม่ควรเกิน 7 ตัว)
2. กำหนดน้ำหนักงำน ค่ำเป้ำหมำย และกระจำยค่ำเป้ำหมำยสู่ระดับกำรประเมินเป็นรำยบุคคล
3. แจ้งระดับควำมสำมำรถที่คำดหวังของสมรรถนะ (ระดับควำมสำมำรถที่คำดหวังของ
สมรรถนะ ศึกษำได้จำกรำยละเอียดจำกพจนำนุกรมสมรรถนะ มก.)
4. ลงนำมทั้ง 2 ฝ่ำย
*แบบฟอร์มใบมอบหมายงานและพจนานุกรมสมรรถนะ มก. รายละเอียดตามเว็บไซด์
http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/per_tor.php
ข้อเสนอเเนะ
1. ควรมีกำรกำหนดผู้ประเมินเเละผู้ถูกประเมินให้ชัดเจน (คณะ/ส่วนงำนควรทบทวนโครงสร้ำง
กำรบังคับบัญชำขององค์กรให้ชัดเจน) รำยละเอียดสำมำรถศึกษำได้จำกแนวทำงกำรกำหนดผู้
ประเมินเเละผู้ถูกประเมิน ที่แนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
2. กรณีบุคลำกรที่สังกัดส่วนงำนหนึ่งไปช่วยปฏิบัติงำนอีกส่วนงำนหนึ่ง ให้มีกำรประชุมตกลง
ภำระงำนของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย โดยให้ผู้ปฏิบัติงำนนั้นลงนำมตำมข้อตกลงงำนกับหัวหน้ำงำน
ที่ตนเองสังกัด
3. คณะ/ส่วนงำนควรมีกำรประชุมเพื่อดูยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคณะ/ส่วนงำน และทบทวนภำระ
งำนหลักของแต่ละตำแหน่ง เพื่อกำหนดตัวชี้วัดเเละค่ำเป้ำหมำยให้ชัดเจน
กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน
(องค์ประกอบคณะกรรมกำรฯ ศึกษำได้จำก ประกำศมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙)

กิจกรรมที่ 3 กำกับติดตำมและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2560
1. ผู้ประเมินควรต้องทำกำรกำกับติดตำมงำนพร้อมทั้งช่วยเหลือผู้ถูกประเมินเพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดที่ได้ตกลงกัน
2. ผู้ประเมินควรให้ข้อมูลป้อนกลับและช่วยเหลือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนผู้ถูกประเมินเป็นระยะ
3. ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินต้องทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดและ
รำยละเอียดพฤติกรรมเพื่อนำผลมำใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ข้อเสนอแนะ
ผู้ประเมินควรมีกำรบันทึกรำยละเอียดพฤติกรรมที่สำคัญๆ เพื่อควำมเป็นธรรมในกำรประเมิน
สมรรถนะ
กิจกรรมที่ 4 จัดทำแผนงำนและข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคลเดือน ก.ค. – ธ.ค. 60 ให้เเล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 (รำยละเอียดตำมกิจกรรมที่ 1)
กิจกรรมที่ 5 ทดลองประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (KPIs) และสมรรถนะ (Competency) รอบเดือน
เม.ย. – มิ.ย. 60 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
1. ทดลองประเมินสมรรถนะ (Competency) ตำมแบบฟอร์มที่กำหนด (กำรประเมินสมรรถนะ
ควรศึกษำรำยละเอียดจำกพจนำนุกรมสมรรถนะ มก.)
2. ทดลองประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (KPIs) และกรอกผลกำรประเมินสมรรถนะ ตำมแบบฟอร์ม
ที่กำหนด
3. ชี้แจง และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้ถูกประเมิน พร้อมทั้งลงนำมทั้ง 2 ฝ่ำย
4. จัดทำแผนพัฒนำรำยบุคคล หรือระบุกิจกรรมที่จะพัฒนำผู้ถูกประเมินรำยบุคคล
*รายละเอียดเอกสารแบบฟอร์มทั้งหมดตามเว็บไซด์
http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/per_tor.php
กิจกรรมที่ 6 นำผลกำรประเมินเพื่อเข้ำพิจำรณำในคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯของส่วนงำนเพื่อสรุปผล
เเละใช้เป็นข้อมูลจัดทำเเผนพัฒนำบุคลำกรของส่วนงำนในภำพรวม ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28
กรกฎาคม 2560

กิจกรรมที่ 7 ส่งรำยงำนสรุปผลกำรประชุมตำมกิจกรรมที่ 6 และผลกำรประเมินผลปฏิบัติงำนของ
ผู้บังคับบัญชำทุกระดับมำยังงำนพัฒนำและฝึกอบรม กองกำรเจ้ำหน้ำที่ (ส่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกมำที่
E-Mail : sittipong.d@ku.th) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำแผนพัฒนำสมรรถนะหัวหน้ำงำน
ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560
กิจกรรมที่ 8 กำกับติดตำมและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560
ผู้ประเมินควรต้องทำกำรกำกับติดตำมงำนพร้อมทั้งช่วยเหลือผู้ถูกประเมินเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำม
ตัวชี้วัดที่ได้ตกลงกัน (รำยละเอียดตำมกิจกรรมที่ 3)
กิจกรรมที่ 9 จัดทำข้อตกลงงำนสำหรับรอบปีถัดไป (ม.ค. – มิ.ย. 61) ให้เเล้วเสร็จภายในวันที่ 22
ธันวาคม 2560 (รำยละเอียดตำมกิจกรรมที่ 1)
กิจกรรมที่ 10 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเเละสมรรถนะรอบครึ่งปีหลัง (ก.ค. – ธ.ค. 60) ให้เเล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 12 มกราคม 2561 (ผลกำรประเมินรอบนี้จะถูกนำมำใช้เป็นส่วนหนึ่งในกำรพิจำรณำขึน้
ขั้นเงินเดือนรอบเดือนเมษำยน 2561)
***************************

