
สายสนับสนุน 70% 
ข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการและพนักงาน สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (องค์ประกอบท่ี 1) 

รอบการประเมิน    รอบท่ี 1 (.........เดือน........................พ.ศ. ...........)   รอบท่ี 2  (.........เดือน........................พ.ศ. ...........) 
ชื่อผู้รับการประเมิน ................................................................. ต าแหน่ง/ระดับ .................................................................... สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ 
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ...................................................................... ต าแหน่ง/ระดับ ........................................................................................................................................ 
 

(1) 
กิจกรรม / โครงการ / งาน 

(2) 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์การประเมิน 

(3) 
ระดับค่าเป้าหมาย 

(4) 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

(5) 
น้ าหนัก 

(ความส าคัญ/ 
ความยากงา่ย 

ของงาน) 

(6) 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 
(4) X (5) 

100 

1 2 3 4 5 

1. ภาระงานหลัก 
-ค่าน้ าหนัก 85 
-ระบุข้อมูล (3)และ(6) 
 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า ภาระงานหลัก 
ระดับที่ 1 มีแผนการปฏิบัติงานเสนอผ่านผู้บังคับบัญชา 
ระดับที่ 2 มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ระดับที่ 3 มีการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน 
ระดับที่ 4 มีการสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค 
ระดับที่ 5 มีการรายงานความก้าวหน้าหรือรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนผ่านผู้บังคับบัญชา 
(ระดับท่ี 1-5 คือ ระดับข้ันตอนการท างาน 5 ขั้น จนส าเร็จ หรือเขียน
ขั้นตอนของงาน 5 ขั้น) 

      85  

2. ภาระงานด้านโครงการ/
บริการวิชาการ/ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
-ค่าน้ าหนัก 5 
-ระบุข้อมูล (3)และ(6) 

2.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท าโครงการ/บริการวิชาการ/ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
ระดับที่ 1 มีการเสนอขออนุมัติโครงการ 
ระดับที่ 2 ประชุม วางแผนการด าเนินงาน/จัดท าค าสั่ง 
ระดับที่ 3 ด าเนินโครงการ 

      5  



(1) 
กิจกรรม / โครงการ / งาน 

(2) 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์การประเมิน 

(3) 
ระดับค่าเป้าหมาย 

(4) 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

(5) 
น้ าหนัก 

(ความส าคัญ/ 
ความยากงา่ย 

ของงาน) 

(6) 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 
(4) X (5) 

100 

1 2 3 4 5 

 ระดับที่ 4 ประเมินโครงการและสรุปโครงการ 
ระดับที่ 5 รายงานผลโครงการเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
(ระดับที่ 1-5 คือ ระดับข้ันตอนการท างาน 5 ขั้น จนส าเร็จ หรือเขียน
ขั้นตอนของงาน 5 ขั้น) 

 หรือ 
2.2 ระดับความส าเร็จการเข้าร่วมโครงการ/บริการวิชาการ/ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
ระดับที่ 1 จ านวน 1 ครั้ง 
ระดับที่ 2 จ านวน 2 ครั้ง 
ระดับที่ 3 จ านวน 3 ครั้ง 
ระดับที่ 4 จ านวน 4 ครั้ง 
ระดับที่ 5 จ านวน 5 ครั้ง 

      หรือ 5  

3. ภาระงานด้านการพัฒนา
ตนเอง 
-ค่าน้ าหนัก 5 
-ระบุข้อมูล (3)และ(6) 
 

ระดับความส าเร็จด้านการพัฒนาตนเอง(เข้าร่วมอบรม ประชุม 
สัมมนาในงานที่เกี่ยวข้อง) 
ระดับที่ 1 การพัฒนาตนเอง 4-8 ชั่วโมง 
ระดับที่ 2 การพัฒนาตนเอง 9-16 ชั่วโมง 
ระดับที่ 3 การพัฒนาตนเอง 17-24 ชั่วโมง 
ระดับที่ 4 การพัฒนาตนเอง 25-32 ชั่วโมง 
ระดับที่ 5 การพัฒนาตนเอง 32 ชั่วโมงข้ึนไป/คู่มือการปฏิบัติงาน
สมบูรณ์  
กรณีคู่มือการปฏิบัติงาน ให้ใช้ประเมิน 2 รอบการประเมิน 

      5  



(1) 
กิจกรรม / โครงการ / งาน 

(2) 
ตัวช้ีวัด / เกณฑ์การประเมิน 

(3) 
ระดับค่าเป้าหมาย 

(4) 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

(5) 
น้ าหนัก 

(ความส าคัญ/ 
ความยากงา่ย 

ของงาน) 

(6) 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 
(4) X (5) 

100 

1 2 3 4 5 

และรายงานการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาหรือกิจกรรมอ่ืนๆเสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง 

4. ภาระงานอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมาย 
-ค่าน้ าหนัก 5 
-ระบุข้อมูล (3)และ(6) 
 

ระดับความส าเร็จการปฏิบัติตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย (ครั้ง) 
ระดับที่ 1 จ านวน 1 ครั้ง 
ระดับที่ 2 จ านวน 2 ครั้ง 
ระดับที่ 3 จ านวน 3 ครั้ง 
ระดับที่ 4 จ านวน 4 ครั้ง 
ระดับที่ 5 จ านวน 5 ครั้ง 
รายงานการปฏิบัติงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง 

      5  

(7) ผลรวม 100  
(8) สรุปคะแนนส่วนผลสมัฤทธ์ิของงาน   =    ผลรวมของค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก        = 

                                             จ านวนระดับค่าเป้าหมาย  =  5 
 

 

(9) ผู้ประเมินและผูร้ับการประเมนิได้ตกลงร่วมกันและเห็นพ้องกันแล้ว (ระบุข้อมลูใน (1) (2) (3) และ (5) ให้ครบ)         จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน (ลงนามเมื่อจดัท าข้อตกลง) 
 

ลายมือช่ือ ........................................................................... (ผู้ประเมิน)                              ลายมือช่ือ ........................................................................... (ผู้รับการประเมิน) 
วันท่ี .......... เดือน .....................................พ.ศ. ..................                                              วันท่ี ......... เดือน .....................................พ.ศ. .................. 
 (10) ความเห็นเพิม่เตมิของผู้ประเมิน (ระบุข้อมูลเมื่อสิ้นรอบการประเมิน) 
      1) จุดเด่น และ/หรือ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข .................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 



        2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธสี่งเสริมและพัฒนา ............................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
(11) ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินไดเ้ห็นชอบผลการประเมินแล้ว (ระบุข้อมูลใน (4) (6) (7) (8) และ (10) ให้ครบ)    จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน (ลงนามเมื่อสิ้นรอบการประเมิน) 
 
ลายมือช่ือ ........................................................................... (ผู้ประเมิน)                              ลายมือช่ือ ........................................................................... (ผู้รับการประเมิน) 
วันท่ี .......... เดือน .....................................พ.ศ. ..................                                              วันท่ี ......... เดือน .....................................พ.ศ. .................. 
 



    สายสนับสนุน 30% ระบุสมรรถนะตามต าแหน่ง (ข. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ)       แบบ ป.02 

ข้อตกลงและแบบการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน  สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (องค์ประกอบท่ี 2) 
รอบการประเมิน   รอบท่ี 1 (.........เดือน........................พ.ศ. ...........)   รอบท่ี 2  (.........เดือน........................พ.ศ. ...........) 
ชื่อผู้รับการประเมิน ................................................................. ต าแหน่ง/ระดับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ 
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ...................................................................... ต าแหน่ง/ระดับ ........................................................................................................................................ 

ก. สมรรถนะหลัก 
(ส าหรับข้าราชการและพนักงาน

ทุกคน) 

(1) ระดับ 
สมรรถนะ 
ที่คาดหวัง 

(2) ระดับ 
สมรรถนะ 
ที่แสดงออก 

 ข. สมรรถนะเฉพาะตาม 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

(ส าหรับข้าราชการและพนักงาน 
เฉพาะตามต าแหน่งที่รับผิดชอบ 

ตามท่ี ก.บ.ม. ก าหนด) 

(3) ระดับ 
สมรรถนะ 
ที่คาดหวัง 

(4) ระดับ 
สมรรถนะ 
ที่แสดงออก 

 ค. สมรรถนะทางการบริหาร 
(สำหรับต าแหน่งประเภทบริหาร 

ตามท่ี ก.บ.ม. ก าหนด) 

(5) ระดับ 
สมรรถนะ 
ทีค่าดหวัง 

(6) ระดับ 
สมรรถนะ 
ที่แสดงออก 

ก. 1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1   ข.1 การคิดวิเคราะห์ 1      
ก. 2 การบริการท่ีดี 1   ข.2 การด าเนินการเชิงรุก 1      
ก. 3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญ 1   ข.3 ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ 1      
      ในงานอาชีพ    ข.4 ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 1      
ก. 4 การยึดม่ันในความถูกต้อง 
      ชอบธรรมและจริยธรรม 

1   ข.5 การตรวจสอบความถูกต้องตาม
กระบวนการ 

1      

ก. 5 การท างานเป็นทีม 1   ข.6 ความยื่นหยุ่นผ่อนปรน 1      
 

เกณฑ์การประเมิน 
(7) การประเมิน 

จ านวน 
สมรรถนะ 

คูณด้วย คะแนน 

จ านวนสมรรถนะหลัก /สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ /สมรรถนะทางการบริหาร ท่ีมีระดับสมรรถนะท่ีแสดงออก สูงกว่าหรือเท่ากับ ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง X 3 คะแนน    
จ านวนสมรรถนะหลัก /สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ /สมรรถนะทางการบริหาร ท่ีมีระดับสมรรถนะท่ีแสดงออก ต่ ากว่า ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 1 ระดับ X 2 คะแนน    
จ านวนสมรรถนะหลัก /สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ /สมรรถนะทางการบริหาร ท่ีมีระดับสมรรถนะท่ีแสดงออก ต่ ากว่า ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 2 ระดับ X 1 คะแนน    
จ านวนสมรรถนะหลัก /สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ /สมรรถนะทางการบริหาร ท่ีมีระดับสมรรถนะท่ีแสดงออก ต่ ากว่า ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 3 ระดับ X 0 คะแนน    

(8) ผลรวมคะแนน  
(9) สรุปคะแนนส่วนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ   (สมรรถนะ)   =                        ผลรวมคะแนน ใน (8) 
                                                                                        จ านวนสมรรถนะที่ใช้ในการประเมิน X 3 คะแนน 

 



- 2 - 
 

(10) ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ได้ตกลงร่วมกันและเห็นพ้องกันแล้ว (ระบุข้อมลูใน (1) และหรือ (3) และหรือ (5) ตามระดับสมรรถนะของต าแหน่งท่ีก าหนดให้ครบ) 
จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลักฐาน (ลงนามเมื่อจัดท าข้อตกลง) 
 

ลายมือช่ือ (…………………………………………………………). (ผู้ประเมิน)                              ลายมือช่ือ (………………………………………………………..) (ผู้รับการประเมนิ) 
วันท่ี .......... เดือน .....................................พ.ศ. ..................                                              วันท่ี ......... เดือน .....................................พ.ศ. .................. 
(11) ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน (ระบุข้อมูลเมื่อสิ้นรอบการประเมิน) 
       1) จุดเด่น และ/หรือ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข ………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….…………………………….. 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
      2) ข้อเสนอแนะเกีย่วกับวิธีสง่เสริมและพัฒนา เพื่อจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล …………………………………..…………..……………………………………………………………………………..……………………..……………………. 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
(12) ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ได้เห็นชอบผลการประเมินแลว้ (ระบุข้อมูลใน (2) และหรือ (4) และหรือ (6) (7) (8) (9) และ (11) ให้ครบ) จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลักฐาน  (ลงนามเมื่อสิน้รอบการประเมิน) 
 

 ลายมือช่ือ (…………………………………………………………). (ผู้ประเมิน)                              ลายมือช่ือ (………………………………………………………..) (ผู้รับการประเมนิ) 

วันท่ี .......... เดือน .....................................พ.ศ. ..................                                              วันท่ี ......... เดือน .....................................พ.ศ. .................. 

 
                                                                        



 

เกณฑ์การจัดท าข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการและพนักงาน (สายสนับสนุน) 
 ล าดับ ภาระงานหลัก ภาระ

งาน

รอง 

โครงการ/

บริการ

วิชาการ/ท านุ 

การพัฒนา

องค์กร/การ

พัฒนาตนเอง 

ภาระงานที่

ได้รับ

มอบหมาย 

คะแนน

รวม 

ศิลปกรรมศาสตร์เดิม 1. 95 - *งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 5 100 

วัฒนธรรมศาสตร์เดิม 1. 50 25 5 15 5 100 

 

**เกณฑ์การ

ประเมิน 

ตามข้อตกลง
ร่วมกัน 

 

 ภาระงานงาน

หลัก 
 โครงการ/

บริการ
วิชาการ/ท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

ภาระงานด้าน

การพัฒนา

ตนเอง 

ภาระงานอ่ืนๆ

ที่ได้รับ

มอบหมาย 

รวม 

1 85 - 5 5 5 100 



 


