คู่มือ
การใช้ Excel Program
ในการประเมินสมรรถนะบุคลากร

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน้ าที่ 2
1. หน้ าตาของไฟล์การประเมินสมรรถนะ

เป็ นไฟล์ที่ใช้ ในประเมินสมรรถนะของข้ าราชการในกรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ โดย Excel Program
ซึง่ ประกอบด้ วยการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) และ สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
(Functional Competency) คือ สมรรถนะรวม กําหนดนํ ้าหนัก ร้ อยละ 30 ดังนี ้
สมรรถนะหลัก กําหนดนํา้ หนัก ร้ อยละ 20 ประกอบด้ วย
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
1.2 บริ การที่ดี (Service Mind)
1.3 การสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
1.4 การยึดมัน่ ในความถูกต้ อง ชอบธรรม และจริ ยธรรม (Integrity)
1.5 การทํางานเป็ นทีม (Teamwork)
สมรรถนะเฉพาะตามลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ (เลื อ ก 3 ตั ว / คน) กํ า หนดนํ า้ หนั ก ร้ อยละ 10
ประกอบด้ วย
1.1 การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
1.2 การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking)
1.3 การสัง่ การตามอํานาจหน้ าที่ (Holding People Accountable)
1.4 การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น (Caring Others)
1.5 การสืบเสาะหาข้ อมูล (Information Seeking)
1.6 ความเข้ าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness)
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1.7 การดําเนินการเชิงรุก (Pro-activeness)
1.8 การตรวจสอบความถูกต้ องตามกระบวนงาน (Concern for Order)
1.9 ความมัน่ ใจในตนเอง (Self Confidence)
1.10 ความยืดหยุน่ ผ่อนปรน (Flexibility)
1.11 ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing)
2. ส่วนประกอบของไฟล์การประเมิน
2.1 Sheet การแสดงผล
2.1.1 Sheet “แบบสรุป” : แบบฟอร์ มรายงานผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร

2.1.2

Sheet “ชื่อหน่วยงาน”

แบบฟอร์ มการประเมินสมรรถนะ
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2.2 แบบฟอร์ มการประเมินสมรรถนะ ประกอบด้ วย
2.2.1 ส่วนการกรอกข้ อมูลพื ้นฐานของผู้ถกู ประเมิน

2.2.2 ส่วนการประเมินให้ คะแนนรายสมรรถนะ (พิจารณาตาม Bullet ของแต่ละสมรรถนะ)

3. การประเมินสมรรถนะ โดยใช้ ไฟล์ Excel Program
3.1การเตรี ยมความพร้ อมก่อนการประเมินใน Excel Program
3.1.1 เล่ม “ระบบการประเมินสมรรถนะสําหรับบุคลากรกรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ”
3.1.2 รายชื่อของข้ าราชการ(ชื่อ-สกุล/ ตําแหน่ง / ระดับตําแหน่ง) ในหน่วยงาน
3.2ทําความรู้จกั Excel Programming สําหรับประเมินสมรรถนะของกรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ
3.2.1 พัฒนาเพื่อสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคลากรกรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ ผ่านโปรแกรม
Microsoft Excel
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3.2.2 เพื่อให้ ได้ ผลการประเมินสมรรถนะรวม ร้ อยละ 30 ของแต่ละบุคคลที่ถกู ประเมิน และนําไปรวมกับผล
การประเมินด้ านผลสัมฤทธิ์(ผลงาน) ร้ อยละ 70 ในระบบ
ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ บนเว็บ (Web Application)
3.2.3

Excel Programming จะกําหนดพื ้นที่(Cell) ให้ ผ้ ใู ช้ งานกรอกรายละเอียด หรื อ ให้ คะแนน

และจะ
กําหนดพื ้นที่ห้ามปรับปรุงหรื อแก้ ไขหรื อลบ ข้ อมูลนัน้ คือ สูตรการคํานวณ หากผู้ใช้ งานบังเอิญคลิก
เพื่อจะดําเนินการกับ Cell นัน้ จะปรากฏข้ อความดังภาพ

3.3การประเมินสมรรถนะ
3.3.1 ขั ้นตอนที่ 1 กรอก ชื่อ นามสกุล / ตําแหน่ง / ระดับตําแหน่ง ดังภาพ

1
หมายเหตุ
ระดับตําแหน่งต้ องพิมพ์ให้
ถูกต้ องทุกตัวอักษร เนื่องจากการ
คํานวณจะตรวจสอบจากระดับ
ตําแหน่งที่ถกู ต้ อง
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3.3.2 ขั ้นตอนที่ 2 กรอก สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ จํานวน 3 สมรรถนะ ซึง่ ระบุใน
เล่มระบบประเมินสมรรถนะของกรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ

2
หมายเหตุ
ชื่อสมรรถนะเฉพาะฯ ต้ องพิมพ์
ให้ ถกู ต้ องทุกตัวอักษร เนื่องจาก
การคํานวณจะตรวจสอบจากชื่อ
สมรรถนะเฉพาะฯ ที่ถกู ต้ อง

3.3.3 ขั ้นตอนที่ 3 เริ่ มการประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1) สมรรถนะที่ 1 : การมุ่งผลสัมฤทธิ์ โปรแกรม จะแสดง Bullet ตามระดับคาดหวังของ
สมรรถนะนัน้ ๆ ซึง่ จะมีสงู สุดเพียงระดับคาดหวังที่ 3 (ระดับชํานาญการพิเศษ ถูกประเมินถึง
ระดับนี ้)
หมายเหตุ การประเมินโดยโปรแกรมดังกล่าว ใช้ ประเมินสําหรับตําแหน่ง
i. ประเภทวิชาการ
ระดับคาดหวังที่ 1
1. ระดับปฏิบตั ิการ
2. ระดับชํานาญการ
ระดับคาดหวังที่ 2
ระดับคาดหวังที่ 3
3. ระดับชํานาญการพิเศษ
ii. ประเภททัว่ ไป
1. ระดับปฏิบตั ิงาน
ระดับคาดหวังที่ 1
ระดับคาดหวังที่ 1
2. ระดับชํานาญงาน
3. ระดับอาวุโส
ระดับคาดหวังที่ 2
2) ในการประเมิน ถ้ าผู้ถกู ประเมินแสดงพฤติกรรมตาม Bullet ให้ กรอก “ 1 ” ในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมหรื อ Bullet นัน้ หากไม่แสดงพฤติกรรม ให้ เว้ นว่างไว้ และประเมินไปจนครบ
จํานวน Bullet ที่ตรงกับระดับคาดหวังของผู้ถกู ประเมิน ดังภาพ
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3) โปรแกรมจะคํานวณคะแนนตามมาตรวัด Rating Scale เป็ นจํานวนเต็ม 1 – 5 ในช่อง “ผล”
4) จากนัน้ ประเมินสมรรถนะหลัก ถัดไปจนครบทั ้ง 5 สมรรถนะหลัก
3.3.4 ขั ้นตอนที่ 4 การประเมินสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
1) การประเมินจะสอดคล้ องกับ ชื่อสมรรถนะเฉพาะฯ ที่กรอกลงไปแล้ วในขั ้นตอนที่ 2
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2) ผู้ประเมินดําเนินการประเมินให้ ครบ 3 สมรรถนะเฉพาะ

3) โปรแกรมจะคํานวณคะแนนตามมาตรวัด Rating Scale เป็ นจํานวนเต็ม 1 – 5 ในช่อง “ผล”
4. ผลการประเมินและการใช้ ผลการประเมินในการรายงานตัวชี ้วัด “ร้ อยละของบุคลากรมีสมรรถนะรวมเพิ่มขึ ้น”
4.1 โปรแกรมจะคํานวณค่าคะแนนเฉลีย่ ผลการประเมินสมรรถนะ ซึง่ ใช้ ประกอบการประเมินตัวชี ้วัด “ร้ อยละของ
บุคลากรมีสมรรถนะรวมเพิ่มขึ ้น” 1
4.2 โปรแกรมจะคํานวณ ผลการประเมินสมรรถนะรวม (หลัก + เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ) ซึง่ เป็ นส่วนของ
ซึง่ ได้ ผลเช่นเดียวกับ 3
+ 4
30% ในการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ 2
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