คู่มือการใช้งาน
ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ส่วนแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มีนาคม 2554

คํานํา
คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน สําหรับ
เจ้าหน้าที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อให้การรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํา
รับรองการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศ ภายหลังจากที่ผู้บริหารได้มีการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของแต่ละส่วนงาน/ส่วน เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานในภาพรวมสถาบัน และระดับส่วนงาน/
ส่วน ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และรวดเร็ว สามารถรายงานผลการปฏิบัติงานได้ตามกําหนด
ระยะเวลา รวมทั้ ง เป็ น การอํ า นวยความสะดวกให้ กั บ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการรายงานผลการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2554
ส่ ว นแผนงาน สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า คู่ มื อ ฉบั บ นี้ จะเป็ น ประโยชน์ แ ก่
ผู้รับผิดชอบของส่วนงาน/ส่วน ในการใช้งานระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานคํารับรองการปฏิบัติงาน
เพื่ อ การบั น ทึก ข้ อมู ล ผลการดํ า เนิ น งานตามตั วชี้ วั ด และเป้า หมายตามคํา รั บ รองการปฏิบั ติ ง านได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ภารกิจด้านติดตามและประเมินผล
ส่วนแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
มีนาคม 2554

สารบัญ
การบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน

1

การจัดพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน

10

การนําเสนอผลการดําเนินงานต่อผูบ้ ริหารของส่วนงาน/ส่วน
(1) ตัวอย่างการนําเสนอผลการดําเนินงานต่อผู้บริหารของส่วนงาน/ส่วน

13

(2) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

15

ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สําหรับเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ระบบการรายงานผลการปฏิ บัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน เป็ นระบบที่ใ ช้เป็ น
เครื่องมือในการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ในระบบสารสนเทศส่วนแผนงาน
ภายหลังจากมีการสร้ างคํ ารั บรองการปฏิบัติงานเรียบร้อ ยแล้ว ซึ่งเป็ นระบบที่ได้ถูกนํ ามาใช้ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และได้มีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และอํานวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นเป็นลําดับ
คู่มือการใช้งานระบบคํารับรองการปฏิบัติงาน สําหรับเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ประกอบด้วย
1. การบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง
2. การจัดพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง
ทั้ ง นี้ ผู้ ใ ช้ ร ะบบการรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ง าน สามารถ
ลงทะเบียนการเข้าใช้ งานระบบได้ เมื่อลงทะเบียนเรียบร้ อยแล้ว ผู้ใ ช้ระบบสามารถใช้ชื่อผู้ ใช้และ
รหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนไว้เข้าสู่ระบบ ซึ่งคู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํา
รับรองการปฏิบัติงาน สําหรับเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดทําขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบการ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน สําหรับเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
สามารถใช้งานระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสะดวกในการดําเนินงานในอนาคต
1. การบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง
1. เข้าสู่หน้าแรก ระบบสารสนเทศโดยใช้โปรแกรม Internet Explorer เข้าสู่ระบบผ่าน
เว็บไซต์ส่วนแผนงาน หรือพิมพ์ http://www.kmitl.ac.th/plandiv/ จะปรากฏหน้าจอดังภาพ

Click

ระบุชื่อผู้ใช้งาน
และรหัสผ่าน
รหัสตรวจสอบ

จากนั้นจะปรากฏหน้าจอดังภาพ

Click

2. Click ที่เจ้าหน้าที่กองแผนงานถ้าผู้ใช้เป็นเจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน และ Click ที่
เจ้าหน้าที่หน่วยงานระดับคณะถ้าผู้ใช้เป็นเจ้าหน้าที่นอกเหนือจากส่วนแผนงาน จากนั้นจะปรากฏ
หน้าจอดังภาพ

Click
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3. Click ส่วนคํารับรองการปฏิบัติงาน จะปรากฏหน้าจอดังภาพ

Click

4. Click สร้างคํารับรองการปฏิบัติงาน จะปรากฏหน้าจอดังภาพ

Click

ระบุปี
หน่วยงานหลัก
มิติ

3

5. Click หน่วยงานหลัก มิติ 1 และแสดง จะปรากฏหน้าจอดังภาพ

Click

6. Click ตัวชี้วัด ดังภาพ ข้อ 5 แล้วระบุผลการปฏิบัติงานในรายงานตัวชี้วัด ช่องข้อมูล
1 และ ข้อมูล 2 พร้อมทั้ง upload ข้อมูลที่ต้องรายงานเป็นเอกสารอ้างอิงด้วย จะปรากฏหน้าจอ
ดังภาพ
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Upload ข้อมูล

ระบุผลการปฏิบัติงาน ตามที่เกิดขึ้น

7. เมื่อผู้ใช้ระบบ ระบุผลการปฏิบัติงานทั้งข้อมูล 1 และข้อมูล 2 เรียบร้อยแล้ว ให้ Click
ที่ปุ่ม บันทึก ดังภาพ

5

Click

และจะปรากฏหน้าจอบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วใต้ปุ่มบันทึก ดังภาพ

8. เมื่อผู้ใช้ระบบต้องการรายงานข้อมูลผลการปฏิบัติงานของตัวชี้วัดอื่น มิติอื่น โดยกลับสู่
หน้าจอที่มีตัวชี้วัดนั้น ๆ แล้วเลือกตัวชี้วัดที่ต้องการรายงานผลตัวต่อไป ดังภาพ

9. หากผู้ใช้ระบบต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถ Click ตัวชี้วัดที่ต้องการแก้ไขได้
ดังขั้นตอนที่กล่าวมาเมื่อระบุผลการปฏิบัติงานที่ต้องการแก้ไขในข้อมูล 1 หรือข้อมูล 2 เสร็จเรียบร้อย
แล้วก็ทําการบันทึก ผลจะเป็นข้อมูลใหม่ตามที่ต้องการ
10. ผู้ใช้ระบบต้องทําการ upload ข้อมูลที่ต้องรายงานทุกครั้งที่มีผลการดําเนินงาน
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การรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็น
การรายงานตามตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดมี 4 ประเภท คือ
1. ตัวชี้วัดประเภทร้อยละ มี 2 แบบ คือ
1.1 แบบสะสมตัวหาร หรือข้อมูล 2 มีจํานวน 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ตัวชี้วัดที่ 1.2.1.8 ,
1.2.1.10, 1.2.1.12, 1.2.1.20, 1.2.1.23 และ 5 โดยข้อมูล 1 เป็นตัวตั้ง และข้อมูล 2 เป็นตัวหารใน
การคํานวณตัวชี้วัดข้อมูล 1 จะใช้การบวกแต่ละเดือนเข้าด้วยกัน ดังนั้นการระบุผลการปฏิบัติงานหรือ
ข้อมูลที่ป้อนผลจะต้องเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในเดือนนั้น ๆ ห้ามระบุผลการปฏิบัติงานหรือป้อนข้อมูล
สะสม สําหรับข้อมูล 2 ระบบจะเลือกเดือนที่จะประเมินผลมาคํานวณคะแนนที่ได้เป็นรอบ 3 เดือน 6
เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เช่น ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในการประเมินผล
รอบ 3 เดือน ระบบจะบวกข้อมูล 1 ของเดือน ตค. พย. และ ธค. เข้าด้วยกัน และนําข้อมูล 2 ของเดือน
ธค. ซึ่งเป็นยอดสะสมหากมีการดําเนินการมากกว่า 1 ครั้งมาเป็นตัวหาร ดังภาพ

ยอดสะสม

1.2 แบบร้อยละทั่วไป มีจํานวน 17 ตัวชี้วัด ได้แก่ตัวชี้วัดที่ 1.2.1.1 , 1.2.1.2,
1.2.1.3, 1.2.1.4, 1.2.1.6, 1.2.1.7, 1.2.1.9, 1.2.1.11, 1.2.1.13, 1.2.1.14, 1.2.1.15, 1.2.1.21,
1.2.1.22, 1.2.1.24, 2.1.1, 2.1.2. และ 2.2.1 โดยข้อมูล 1 เป็นตัวตั้ง และข้อมูล 2 เป็นตัวหารในการ
คํานวณตัวชี้วัดข้อมูล 1 จะใช้การบวกแต่ละเดือนเข้าด้วยกัน ดังนั้นการระบุผลการปฏิบัติงานหรือข้อมูล
ที่ป้อนผลจะต้องเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในเดือนนั้น ๆ เหมือนกับข้อ 1.1 สําหรับข้อมูล 2 ระบบจะเลือก
เลขจํานวนเต็มของเดือนที่จะประเมินผลมาคํานวณคะแนน เช่น ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการการ ในการประเมินผลรอบ 3 เดือน ระบบจะบวกข้อมูล 1 ของเดือน ตค. พย.
และ ธค. เข้าด้วยกัน และนําข้อมูล 2ซึ่งเป็นเลขจํานวนเต็มที่เกิดผลในแต่ละเดือนหากมีการเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงให้ระบุผลการปฏิบัติงานหรือป้อนข้อมูลจํานวนเต็มของแต่ละเดือนหลังเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็น
ตัวหาร ดังภาพ
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2. ตัวชี้วัดประเภทสัดส่วน มีจํานวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัด 2.2.2 โดยข้อมูล 1 เป็นตัว
ตั้ง และข้อมูล 2 เป็นตัวหาร ในการคํานวณตัวชี้วัดข้อมูล 1 จะใช้การบวกแต่ละเดือนเข้าด้วยกัน ดังนั้น
การระบุผลการปฏิบัติงานหรือข้อมูลที่ป้อนผลจะต้องเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในเดือนนั้น ๆ เหมือนกับข้อ
1 สําหรับข้อมูล 2 ให้ระบุผลการปฏิบัติงานหรือป้อนข้อมูลเลขจํานวนเต็มของเดือนที่เกิดขึ้นครั้งแรกมา
คํานวณคะแนน เช่น เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ในการประเมินผลรอบ 3 เดือนระบบจะบวกข้อมูล 1 ของเดือน ตค.
พย. และ ธค. เข้าด้วยกัน และนําข้อมูล 2 ซึ่งเป็นเลขจํานวนเต็มที่เกิดผลในเดือนตค. หากมีการเพิ่มขึ้น
หรือลดลงในเดือนใดให้ระบุผลการปฏิบัติงานหรือป้อนข้อมูลจํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในเดือนนั้นเป็น
ตัวหาร ดังภาพ

3. ตัวชี้วัดประเภทจํานวน
มีจํานวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัด 1.2.1.16, 1.2.1.17,
1.2.1.18 และ1.2.1.19 จะมีช่องกรอกเฉพาะข้อมูล 1 ในการคํานวณตัวชี้วัดข้อมูล 1 จะใช้การบวกแต่
ละเดือนเข้าด้วยกัน ดังนั้นการระบุผลการปฏิบัติงานหรือข้อมูลที่ป้อนผลจะต้องเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
ในเดือนนั้น ๆ เหมือนกับข้อ 1 ห้ามป้อนข้อมูลแบบสะสม เช่น จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
มีการยื่นจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ในปีงบประมาณ 2554 ในการประเมินผลรอบ 3 เดือน ระบบจะ
บวกข้อมูล 1 ของเดือน ตค. พย. และ ธค. เข้าด้วยกัน ดังภาพ

4. ตัวชี้วัดประเภทระดับ ซึ่งประกอบด้วย
4.1 ระดับเชิงคุณภาพ มี 2 รูปแบบ คือ
1.1 ตัวชี้วัดประเภท 5 ระดับที่ไม่มีสูตรคํานวณ มีจํานวน 14 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัด 1.1,1.2.1.5, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 2.4.2, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15 และ 16 จะมีช่องกรอก
เฉพาะข้อมูล 1 โดยระบุผลการปฏิบัติงานหรือป้อนข้อมูลผล 1 – 5 ในแต่ละเดือนที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่
เรียงลําดับข้อ การคํานวณตัวชี้วัด จะใช้ค่ามากสุดที่ระบุผลการปฏิบัติงานหรือป้อนข้อมูลเข้าไป เช่น
ระดับความสําเร็จในการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียน การสอนหรือการวิจัย ในการประเมินผลรอบ 3 เดือน ระบบจะเลือกข้อมูล 1 ของเดือน ธค.
ซึ่งเป็นค่าสูงสุดที่ระบุผลการปฏิบัติงานหรือป้อนข้อมูลเข้าไป ดังภาพ
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1.2 ตัวชี้วัดประเภท 5 ระดับที่มีสูตรคํานวณ มีจํานวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัด 2.1.3, 3 และ 4 จะมีช่องกรอกเฉพาะข้อมูล 1 โดยระบุผลการปฏิบัติงานหรือป้อนข้อมูลผล
1 – 5 ในแต่ละเดือนที่เกิดขึ้นจริงหลังจากมีการคํานวณเสร็จเรียบร้อยแล้ว การคํานวณตัวชี้วัด จะใช้ค่า
มากที่สุดที่ระบุผลการปฏิบัติงานหรือป้อนข้อมูลเข้าไป เช่น ระดับคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท
และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ในการประเมินผล รอบ 3 เดือน ระบบจะเลือก
ข้อมู ล 1 ของเดื อน ธค. เป็ นค่าระดั บ 3 มีค่ าคะแนนการประเมิน อยู่ใ นช่ วง 2.5 - 3.49 ซึ่งเป็น
ค่าสูงสุดที่ระบุผลการปฏิบัติงานหรือป้อนข้อมูลเข้าไป ดังภาพ

4.2 ระดับเชิงขั้นตอน เป็นตัวชี้วัดประเภท 5 ระดับแบบมีเงื่อนไข มีจํานวน 3
ตัวชี้วัด ได้แก่ตัวชี้วัดที่ 8, 12 และ 13 จะมีช่องกรอกเฉพาะข้อมูล 1 โดยระบุผลการปฏิบัติงานหรือ
ป้อนข้อมูลผลในแต่ละเดือนที่เกิดขึ้นจริงตามลําดับ 1 ถึง 5 การคํานวณตัวชี้วัด จะใช้ค่ามากที่สุด
ที่ระบุผลการปฏิบัติงานหรือป้อนข้อมูลเข้าไป เช่น ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล ในการประเมินผล รอบ 3 เดือน ระบบจะเลือกข้อมูล 1 ของ
เดือน ธค.มีการดําเนินงานได้ครบ 6 ข้อแรก ซึ่งเป็นค่าสูงสุดที่ระบุผลการปฏิบัติงานหรือป้อนข้อมูล
เข้าไปดังภาพ
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2. การจัดพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง มี 2 แบบ คือ
2.1 ให้เข้าไปทีข่ ้อ 8 พิมพ์รายงาน ดังภาพ

Click

Click

1. Click ข้อ 3 พิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงาน ระบบจะแสดงหน้าต่างตัวเลือก ดังภาพ

Click

ผู้ใช้งานสามารถเลือก ปีงบประมาณ หน่วยงานหลัก รอบการรายงาน ทศนิยมโดยรอบ
การรายงานสามารถรายงานผลเป็นรายเดือน รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน โดยการ
ประเมินผลรอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน จะเป็นยอดสะสม
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2. Click ปุ่มแสดงข้อมูล ระบบจะแสดงรายงานในรูปแบบไฟล์ Excel ซึ่งสามารถนํา
ข้อมูลรายงานนี้ส่งให้ส่วนแผนงาน พร้อมกับแผน - ผลการปฏิบัติการประจําปี (F1-P-วผ-001 แก้ไข
ครั้งที่ 7) ดังภาพ

2.2 ให้เข้าไปทีห่ น้าสร้างคํารับรองการปฏิบัติงาน ดังภาพ

Click
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ผู้ใช้งานระบบสามารถเลือกรอบ เดือนได้ เช่น ต้องการประเมินผลรอบ 3 เดือน ก็สามารถ
เลือกโดย Click 3 เดือน แล้ว Click ที่พิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงาน ระบบจะแสดงรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามคํารับรองประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 3 เดือน) เป็นไฟล์ Excel เหมือนแบบที่
1 แต่ไม่สามารถกําหนดทศนิยมตามที่ต้องการได้ จะปรากฏเป็นทศนิยม 4 ตําแหน่งเท่านั้น ดังภาพ
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การนําเสนอผลการดําเนินงานต่อผูบ้ ริหารของส่วนงาน/ส่วน
(1) ตัวอย่างการนําเสนอผลการดําเนินงานต่อผู้บริหารของส่วนงาน/ส่วน
ตัวอย่างที่ 1 เปรียบเทียบผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปี
ณ มีนาคม พ.ศ. 2552 2553 และ 2554 ภาพรวมส่วนงาน/ส่วน
มีนาคม 2552
คะแนน
ผลการ
การประเมิน ประเมิน
2.2
2.4
1.6
1.8

มิติการประเมินผล
ภาพรวมส่วนงาน/ส่วน
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาสถาบัน

มีนาคม 2553
มีนาคม 2554
คะแนน
ผลการ
คะแนน
ผลการ
การประเมิน ประเมิน การประเมิน ประเมิน
2.0
2.0
2.3
2.1
2.9
1.8
1.0
1.0

2.1

1.2

1.8

จากตารางตัวอย่างที่ 1 เปรียบเทียบผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปี เป็นการเปรียบเทียบผลการประเมินของเดือน มีนาคม พ.ศ. 2552, 2553 และ 2554 หรือรอบ 3 ปี
ในช่วงเวลาเดียวกันในรูปคะแนนการประเมิน และผลการประเมินในภาพรวมของส่วนงาน/ส่วนโดยจําแนกเป็น
ผลของแต่ละมิติ
ตัวอย่างที่ 2 เปรียบเทียบเป้าหมายกับผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปี
ณ มีนาคม พ.ศ. 2552 2553 และ 2554 ภาพรวมส่วนงาน/ส่วน
มิติการประเมินผล
ภาพรวมส่วนงาน/ส่วน
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงาน
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนา
สถาบัน

ปี 2552
เป้าหมาย ผล ร้อยละ
5
2.2 44.00
5
2.4 48.00
5
1.6 32.00
5
1.8 36.00
5

2.1 42.00
13

ระดับคะแนน
ปี 2553
ปี 2554
เป้าหมาย ผล ร้อยละ เป้าหมาย ผล
5
2.0 44.00
5
1.4
5
2.3 46.00
5
1.7
5
1.8 36.00
5
1.0
5
1.0 20.00
5
1.0
5

1.8 36.00

5

ร้อยละ
28.55
34.25
20.00
20.00

1.0 20.00

จากตารางตัวอย่างที่ 2 เปรียบเทียบเป้าหมายกับผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงานประจําปี เป็ นการเปรี ยบเที ย บผลการประเมินเป้ าหมายกั บ ผลการปฏิบัติงานของเดื อ น
มีนาคม 2552, 2553 และ 2554 หรือรอบ 3 ปี ในช่วงเวลาเดียวกันโดยประเมินภาพรวมของส่วนงาน/
ส่วน และจําแนกเป็นผลของแต่ละมิติในรูปร้อยละ
ตัวอย่างที่ 3 สรุปผลการประเมินการปฏิบตั ิงาน ตามคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปี
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน พ.ศ. 2554 ภาพรวมส่วนงาน/ส่วน
ระดับคะแนน
6 เดือน ( มีค. 54)
9 เดือน ( มิย. 54)
12 เดือน ( กย. 54)
เป้าหมาย ผล ร้อยละ เป้าหมาย ผล ร้อยละ เป้าหมาย ผล ร้อยละ
5
2.0 44.00
5
2.7 54.00
5
5
2.3 46.00
5
3.4 68.00
5

มิติการประเมินผล
ภาพรวมส่วนงาน/ส่วน
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงาน
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาสถาบัน

5
5

1.8 36.00
1.0 20.00

5
5

2.7 54.00
1.0 20.00

5
5

5

1.8 36.00

5

1.8 36.00

5

จากตารางตัวอย่างที่ 3 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปี เป็นการเปรียบเทียบผลการประเมินเป้าหมายกับผลการปฏิบัติงานของรอบ 6 เดือน (มีนาคม)
9 เดือน (มิถุนายน) และ 12 เดือน (กันยายน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยประเมินภาพรวม
ของส่วนงาน/ส่วน และจําแนกเป็นผลของแต่ละมิติ ในรูปร้อยละ
ตัวอย่างที่ 4 สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 6 เดือน)
สรุปการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 6 เดือน)
มิติที่ 1
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0

มิติที่ 4

มิติที่ 2

0.0

Series1

มิติที่ 3
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จากรูปภาพตัวอย่างที่ 4 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปี เป็นการแสดงผลการประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละมิติของรอบ 6 เดือน (มีนาคม) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ในรูปคะแนนการประเมิน และผลการประเมินในภาพรวมของส่วนงาน/ส่วน
โดยจําแนกเป็นผลคะแนนของแต่ละมิติ
ตัวอย่างที่ 5 สรุปเปรียบเทียบเป้าหมายกับผลการปฏิบตั ิงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 2553 และ 2554 (รอบ 6 เดือน)
สรุปเปรียบเทีย บเปาหมายกับผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 2553 และ 2554 (รอบ 6 เดือน)
5

ระดับคะแนน

4

เปาหมาย
ผล 52

3

ผล 53

2

ผล 54

1
0
1

2

3

4

รวม

5

5

5

5

5

ผล 52

2.4

1.0

1.0

1.0

1.8

ผล 53

1.6

1.0

1.7

2.3

1.7

ผล 54

2.1

2.9

1.0

1.2

2.0

เปาหมาย

มิต ิ

จากตารางตัวอย่างที่ 5 สรุปเปรียบเทียบเป้าหมายกับผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง
การปฏิบัติงานประจําปี เป็นการเปรียบเทียบผลการประเมินของเดือน มีนาคม พ.ศ. 2552, 2553
และ 2554 หรือรอบ 3 ปี ในช่วงเวลาเดียวกันในรูปคะแนนการประเมิน และผลการประเมินในภาพรวม
ของส่วนงาน/ส่วนโดยจําแนกเป็นผลคะแนนของแต่ละมิติ
(2) ปัญหาอุปสรรค หรือสาเหตุของการปฏิบตั ิงานไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดและแนวทางแก้ไข
ทุกส่วนงานจะต้องรายงานปัญหาอุปสรรค หรือสาเหตุของการปฏิบัติงานที่ไม่บรรลุ
เป้าหมายตามที่กําหนดซึ่งประเด็นปัญหาอาจจะเกิดจากภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือเป็นปัญหา
จากกระบวนการภายใน บุคลากรและผู้บริหารเป็นต้น พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
การติดตามและประเมินผลของการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี สามารถสรุป
ภาพรวมของส่ ว นงาน/ส่ ว น เป็ น รอบ 6 เดื อ น 9 เดื อ น 12 เดื อ น โดยเปรี ย บเที ย บกั บ ปี ที่ ผ่ า นมา
อย่างน้อย 3 ปี และรายงานผลในลักษณะแผนภูมิ Bar Chart หรือตารางแสดงผลการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงานหรือเป้าหมายที่กําหนด พร้อมทั้งสรุปปัญหาอุปสรรค สาเหตุของการ
ปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด และแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารสูงสุดของส่วนงาน/ส่วน
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คณะผูู้จดั ทํา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ อุบลศรี
นางวันดี บุญยิ่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา หงษ์สุวรรณ

รองอธิการบดี
ผู้อํานวยการส่วนแผนงาน

จัดพิมพ์/จัดทํารูปเล่ม
น.ส.เพียรประคอง มารักษ์
นางสําราญ
ญ เวบ้านแพ้ว
น.ส.ปัญญา ศรีธรรมมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

