ก่อนเริ่มใช้งานระบบ TOR Online & Competency Online
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หน่วยงานที่ใช้ ระบบ TOR Online เป็ นครัง้ แรก ผู้ดแู ลระบบจะต้ องจัดการข้ อมูล "สังกัดตามการปฏิบตั งิ านจริง" ก่อน โดยเข้ าไปที่ ระบบ MIS-DSS เลือก เมนูสงั กัดตามการปฏิบตั งิ านจริง
โดย
 เพิ่มชื่อภาควิชา/หน่วยงาน ได้ ที่ : จัดโครงสร้ างหน่วยงานตามการปฏิบตั งิ านจริง
 เพิ่มชื่อบุคลากรในภาควิชา/หน่วยงาน ได้ ที่ : กาหนดบุคลากรตามสังกัดการปฏิบตั งิ านจริง
 เพิม่ ชื่อผู้มีอานาจอนุมตั ใิ บประเมิน/หัวหน้ า ได้ ที่ : กาหนดตาแหน่งผู้บริ หาร และเลือกบุคลากรดารงตาแหน่ง
มีลิงค์ (คูม่ ือสังกัดตามการปฏิบตั งิ านจริง) อยูท่ ี่ข่าวประกาศหน้ าแรก
หากบุคลากรยังไม่ มีช่ ือในสังกัดปฏิบัตงิ านจริง เมื่อเข้ าระบบจะมีข้อความแจ้ งเตือน “ไม่ พบข้ อมูลของท่ านในสังกัดตามการปฏิบัติงานจริง กรุ ณาติดต่ อการเจ้ าหน้ าที่
คณะ/หน่ วยงานของท่ าน” ให้ ผ้ ูดูแลระบบดาเนินการตามข้ อ 1.a

สิง่ ทีผ่ ดู้ แู ลระบบต้องตรวจสอบ
รายการที่ตรวจสอบ
ระบบ TOR Online
1. จัดบุคลากรทุกท่านเข้ าสังกัดภาค/หน่วยงานที่ถกู ต้ องในสังกัดตามการปฏิบตั ิงานจริง(ที่ MIS-DSS)
(ควรตรวจสอบทุกท่าน เนื่องจากอาจมีการเปลีย่ นแปลงหน่วยงานในภายหลัง)
2. เพิ่มชื่อหัวหน้ าทีเ่ ป็ นผู้มีอานาจอนุมตั ิใบประเมิน สาหรับการเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบกับแผนและผล
และตรวจสอบตาแหน่ งผู้บริหารให้ เป็ นข้ อมูลปั จจุบนั ด้ วย (ที่ MIS-DSS)
ระบบ Competency Online
3. กาหนดวันทีเ่ ริ่ มต้ น, วันที่สิ ้นสุด ของกิจกรรมประเมินภายในหน่วยงาน
4. แต่งตังกรรมการ
้
Competency หากมีการแก้ ไขกรรมการในรอบใหม่ ควรแก้ ไขให้ เรี ยบร้ อยก่อน
หัวหน้ าสร้ างใบประเมิน และ ควรลบชื่อกรรมการที่ลาออกแล้ วออกจากระบบ (แสดงเป็ นรหัสสีแดง)
5. สร้ างกลุม่ กรรมการ Competency

เมนูท่ เี ข้ าใช้ งาน
1.a ระบบ MIS-DSS >> เมนูสงั กัดตามการปฏิบตั ิงานจริ ง >> กาหนดบุคลากรตามสังกัดการ
ปฏิบตั ิงานจริง
2.a ระบบ MIS-DSS >> เมนูสงั กัดตามการปฏิบตั ิงานจริ ง >> กาหนดตาแหน่งผู้บริ หาร และเลือก
บุคลากรดารงตาแหน่ง
ประเมินสมรรถนะ >> ข้ อมูลกิจกรรมประเมินส่วนคณะ
ข้ อมูลหลัก >> ข้ อมูลผู้บงั คับบัญชา/กรรมการ
ข้ อมูลหลัก >> ข้ อมูลกลุม่ กรรมการประเมิน
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จัดทาแผน
TOR Online

TOR Online

ส่ งหัวหน้ า
 เห็นชอบกับแผนที่เสนอ สถานะใบประเมินเปลี่ยนเป็ น

1. จัดทาใบประเมิน สถานะใบประเมินเป็ น [ สถานะ 01]

[สถานะ 05]

2. ส่งใบประเมินให้ หวั หน้ าเพื่อเห็นชอบกับแผน [สถานะ 02]
กรณีหวั หน้ าไม่เห็นชอบกับแผนที่เสนอ [สถานะ 03] ให้ แก้ ไขและส่งอีกครัง้

ใบประเมินถูกส่งกลับ

 ไม่เห็นชอบกับแผนที่เสนอ [สถานะ 03] ใบประเมินถูก
ส่งกลับผู้รับการประเมิน

แนะนา :: เมื่อหัวหน้ าตรวจสอบใบประเมิน TOR แล้ ว ควรกาหนดค่าคาดหวังในใบประเมิน Competency ต่อจากนัน้
เพื่อแจ้ งผลการพิจารณาไปยังผู้บงั คับบัญชาในช่วงเวลาใกล้ เคียงกันทัง้ 2 ระบบ

Competency Online

Competency Online

1. ยอมรับแผนประเมิน สถานะ “ผู้รับการประเมินยอมรับ”

1. โอนใบประเมินมาจากรอบก่อน หรื อ สร้ างใบประเมินใหม่
สถานะ “หัวหน้ ากาหนดค่าคาดหวัง”
2. ประกาศค่าคาดหวัง สถานะ “รอยอมรับจากผู้รับการประเมิน”

จบรอบการจัดทาแผน ให้การเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงาน ตรวจสอบข้อมูลในระบบ .... ดังนี้
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สิง่ ที่ผดู้ แู ลระบบต้องตรวจสอบ
รายการที่ตรวจสอบ
6. สถานะของใบประเมิน TOR หากหัวหน้ าเห็นชอบกับแผนแล้ ว ควรเป็ น [สถานะ 05]
6.1 กรณีเป็ น [สถานะ 01] แจ้ งผู้รับการประเมินให้ จดั ทาแผนให้ แล้ วเสร็ จและส่งหัวหน้ า
6.2 กรณีเป็ น [สถานะ 02] แจ้ งหัวหน้ าให้ พิจารณาเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบกับแผน
6.3 กรณีเป็ น [สถานะ 03] แจ้ งผู้รับประเมินให้ แก้ ไขแผนและส่งหัวหน้ าอีกครัง้
7. สถานะของใบประเมินในระบบ Competency Online ควรเป็ นสถานะ “ผู้รับการประเมินยอมรับ”
7.1 กรณีเป็ นสถานะ “หัวหน้ ากาหนดค่ าคาดหวัง” แจ้ งหัวหน้ าให้ ประกาศค่าคาดหวัง
7.2 กรณีเป็ นสถานะ “รอยอมรับจากผู้รับการประเมิน” แจ้ งผู้รับการประเมินให้ ยอมรับค่าคาดหวัง
8. การแต่งตังกรรมการ
้
TOR ถูกต้ อง/ครบถ้ วนแล้ วหรื อไม่? หากมีการแก้ ไขต้ องแก้ ไขในระบบ
Competency Online

เมนูท่ เี ข้ าใช้ งาน
6.a รายงานสาหรับผู้ดแู ลระบบ >> ข้ อ 2 ข้ อมูลสถานะใบประเมิน กรองตามปี รอบ เรี ยงตามรายชื่อ
6.b ตรวจสอบว่าใครยังไม่ทาใบประเมินที่ >> รายงานข้ อ 1 สรุปรายชื่อผู้ที่ไม่ได้ ทาใบประเมิน

7.a จัดการข้ อมูลใบประเมินคณะ >> เลือกดูข้อมูลตามสถานะใบประเมิน

8.a ข้ อมูลหลัก >> ข้ อมูลผู้บงั คับบัญชา/กรรมการ โดยเพิม่ ชื่อกรรมการที่ต้องการ และ คลิกที่ช่อง
กรรมการ(TOR)
8.b เข้ าเมนู ข้ อมูลกลุม่ กรรมการประเมิน เพื่อเซตกรรมการ TORที่สร้ างไว้ ในกลุม่ อีกครัง้ โดยการคลิกที่
ช่อง กรรมการ(TOR)
8.c กรณีที่สร้ างใบประเมินไว้ แล้ ว ต้ องเข้ าไปแก้ ไขกรรมการในใบประเมินอีกครัง้ โดยเข้ าเมนู จัดการ
ข้ อมูลใบประเมินคณะ >> ปุ่ มแก้ ไขกรรมการ >> คลิกที่ช่อง กรรมการ(TOR)
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รายงานผล

TOR Online

1. รายงานผลการปฏิบตั งิ าน และ เลือกกรรมการ [สถานะ 05]
2. ส่งใบประเมินให้ หวั หน้ าเพื่อเห็นชอบกับผล [สถานะ 06]
กรณีหวั หน้ าไม่เห็นชอบกับผลที่เสนอ [สถานะ 07] ให้ แก้ ไขและ
ส่งอีกครัง้

TOR Online

ส่ งหัวหน้ า
ใบประเมินถูกส่งกลับ

 เห็นชอบกับผลที่เสนอ [สถานะ 08]
 ไม่เห็นชอบกับผลที่เสนอ [สถานะ 07] ใบ
ประเมินถูกส่งกลับผู้รับการประเมิน

จบรอบการรายงานผล ให้การเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงาน ตรวจสอบข้อมูลในระบบ .... ดังนี้
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สิ่งทีผ่ ดู้ แู ลระบบต้องตรวจสอบ
รายการที่ตรวจสอบ
9. สถานะของใบประเมิน TOR หากหัวหน้ าเห็นชอบกับผลแล้ ว ควรเป็ น [สถานะ 08]
9.1 กรณีเป็ น [สถานะ 05] แจ้ งผู้รับการประเมินให้ จดั ทาผลให้ แล้ วเสร็ จและส่งหัวหน้ า
9.2 กรณีเป็ น [สถานะ 06] แจ้ งหัวหน้ าให้ พิจารณาเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบกับผล
9.3 กรณีเป็ น [สถานะ 07] แจ้ งผู้รับประเมินให้ แก้ ไขผลและส่งหัวหน้ าอีกครัง้

เมนูท่ เี ข้ าใช้ งาน
9.a รายงานสาหรับผู้ดแู ลระบบ >> ข้ อ 2 ข้ อมูลสถานะใบประเมิน กรองตามปี รอบ เรี ยงตามรายชื่อ

ประเมินผล
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Competency Online

Competency Online

ระหว่างให้ คะแนน (เพือ่ ให้มีคะแนน Competency ในระบบ TOR
Online) สถานะ “กรรมการกาลังประเมิน”

สรุปคะแนน (เพือ่ ให้มีคะแนน Competency ในระบบ TOR
Online) สถานะ “ประเมินเรี ยบร้ อยแล้ ว”

สิง่ ที่ผดู้ แู ลระบบต้องตรวจสอบ
รายการที่ตรวจสอบ
เมนูท่ เี ข้ าใช้ งาน
10 สถานะของใบประเมินในระบบ Competency Online ควรเป็ นสถานะ “ประเมินเรียบร้ อยแล้ ว”
10.a จัดการข้ อมูลใบประเมินคณะ >> เลือกดูข้อมูลตามสถานะใบประเมิน
10.1 กรณีเป็ นสถานะ “กรรมการกาลังประเมิน” แสดงว่ายังอยูใ่ นระหว่างกรรมการ และ ประธานให้ คะแนน
10.2 หากต้ องการตรวจสอบรายชื่อกรรมการที่ยงั ไม่ได้ ให้ คะแนน
10.b ประเมินสมรรถนะ >> รายชื่อกรรมการที่ยงั ไม่ยืนยันผลการประเมิน

TOR Online

TOR Online

แต่ละท่านให้ คะแนนผ่านระบบ หรื อ มาประชุมร่วมกัน สถานะ

1. สรุปคะแนน TOR ระหว่างสรุปคะแนนสถานะใบประเมินเป็ น [สถานะ 08]

ใบประเมินเป็ น [สถานะ 08]

2. ยืนยันผลการประเมิน สถานะใบประเมินเป็ น [สถานะ 09]

จบการประเมินผล ให้การเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงาน ตรวจสอบข้อมูลในระบบ .... ดังนี้
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สิง่ ทีผ่ ดู้ แู ลระบบต้องตรวจสอบ
รายการที่ตรวจสอบ
11. สถานะของใบประเมิน TOR หากประธานยืนยันผลการประเมินแล้ ว ควรเป็ น [สถานะ 09]
11.1 กรณีเป็ น [สถานะ 08] แสดงว่ายังอยูใ่ นระหว่างกรรมการ และ ประธานให้ คะแนน
หากต้ องการตรวจสอบกรรมการที่ยงั ไม่ได้ ให้ คะแนน ประธานเป็ นผู้ตรวจสอบได้ ในหน้ าสรุปคะแนน
12. หากมีบคุ ลากรลาออก ให้ ปิดใบประเมินใบนัน้

เมนูท่ เี ข้ าใช้ งาน
11.a รายงานสาหรับผู้ดแู ลระบบ >> ข้ อ 2 ข้ อมูลสถานะใบประเมิน กรองตามปี รอบ เรี ยงตามรายชื่อ
11.b ประธานเข้ าเมนู “ประธานฯสรุปคะแนน และผลการประเมินขันสุ
้ ดท้ าย” หน้ า สรุ ปผลการ
พิจารณาการปฏิบัตงิ าน
12.a ปรับสถานะแบบประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ >> ปรับเป็ น [สถานะ 12 ยกเลิกใบประเมิน]

ประกาศผลการประเมิน

Competency Online

1. ทาการประกาศผล Competency สถานะเปลี่ยนเป็ น “ประกาศผลการประเมิน” >>> เข้ าเมนู ประเมินสมรรถนะ >> จัดการข้ อมูลใบประเมินคณะ >>
ปุ่ ม “ประกาศผล”
2. (สำหรับหน่วยงำนทีไ่ ม่ใช้ระบบ TOR Online) ป้อนคะแนน TOR ในระบบ Competency Online >>> เข้ าเมนู ประเมินสมรรถนะ >> จัดการข้ อมูลใบ

ประเมินคณะ >> ปุ่ ม “ป้อนคะแนน”
3. (สำหรับหน่วยงำนทีไ่ ม่ใช้ระบบ TOR Online) พิมพ์รายงานสรุปคะแนน TOR และ Competency >>> เข้ าเมนู ประเมินสมรรถนะ >> จัดการข้ อมูลใบ
ประเมินคณะ >> ปุ่ ม “พิมพ์รายงานสรุป”
4. (หำกต้องกำรพิมพ์รำยละเอียดของตอนที ่ 4 แบบข้อตกลงและแบบประเมิ นพฤติ กรรมกำรปฏิ บตั ิ รำชกำร) >>> เข้ าเมนู ประเมินสมรรถนะ >> จัดการข้ อมูล
ใบประเมินคณะ >> ปุ่ ม “จัดการข้ อมูลพิมพ์ผลประเมิน”
TOR Online

5. ทาการประกาศผล TOR ใบประเมินเปลี่ยนจาก [สถานะ 09] เป็ น [สถานะ 10] >>>>>>> เข้ าเมนู “ปรับสถานะแบบประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ”
6. พิมพ์เอกสารแบบประเมินต่างๆ >>>>>>>> เข้ าเมนู รายงานสาหรับผู้ดแู ลระบบ
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รับทราบผลการประเมิน

Competency Online

1. รับทราบผลประเมิน >>>>>>> กิจกรรม “รับทราบผลประเมินรายบุคคล”
TOR Online

2. ทาการตรวจสอบผลประเมิน สถานะใบประเมินเป็ น [สถานะ 10] >>>>>>> เข้ าเมนู “ตรวจสอบ/รับทราบผล แบบประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ”
3. กดปุ่ มรับทราบผลประเมิน ใบประเมินเปลี่ยนเป็ น [สถานะ 11.1]
กรณีไม่ยินยอมรับผลประเมิน ใบประเมินเปลี่ยนเป็ น [สถานะ 11.2]

