
ขอตกลงการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานของขาราชการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (องคประกอบที่ 1) 

รอบการประเมิน        รอบที่  1      รอบที่  2 

ช่ือผูรับการประเมิน .................................................................................................. ตําแหนง/ระดับ ..............................................................................  สังกัด ................................................................ 

ช่ือผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน ..................................................................................... ตําแหนง/ระดับ ...........................................................................................................................................................   

(1)  กิจกรรม  

/ โครงการ / งาน 

 

(2)  ตัวช้ีวัด  

/ เกณฑการประเมิน 

(3)  

ขอมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

(4)  ระดับคาเปาหมาย (5)   

คาคะแนน 

ท่ีได 

(6)  น้ําหนกั 

(ความสําคัญ/

ความยากงาย

ของงาน) 

(7)   คาคะแนน 

ถวงน้ําหนกั 

(5) X (6) 

100 

1 2 3 4 5 
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(1)  กิจกรรม  

/ โครงการ / งาน 

 

(2)  ตัวช้ีวัด  

/ เกณฑการประเมิน 

(3)  

ขอมูลพื้นฐาน 

(Baseline data) 

(4)  ระดับคาเปาหมาย 
(5)   

คาคะแนน 

ท่ีได 

(6)  น้ําหนกั 

(ความสําคัญ/

ความยากงาย

ของงาน) 

(7)   คาคะแนน 

ถวงน้ําหนกั 

(5) X (6) 

100 

1 2 3 4 5 

 

 

          

 

 

          

(8)   ผลรวม 100  

 (9)   สรุปคะแนนสวนผลสัมฤทธ์ิของงาน   = ผลรวมของคาคะแนนถวงน้ําหนกั   =  

  จํานวนระดบัคาเปาหมาย  =  5  
 

(10)  ผูประเมินและผูรับการประเมินไดตกลงรวมกันและเห็นพองกันแลว (ระบุขอมูลใน (1) (2) (3) (4)  และ (6) ใหครบ)     จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน  (ลงนามเม่ือจัดทําขอตกลง) 

ลายมือช่ือ ........................................................................................ (ผูประเมิน) ลายมือช่ือ ............................................................................................... (ผูรับการประเมิน) 

วันที่ .......... เดือน ...........................................พ.ศ. ......................... วันที ่........... เดือน .....................................................พ.ศ. ...................... 
 

(11)  ความเห็นเพ่ิมเติมของผูประเมิน (ระบขุอมูลเม่ือส้ินรอบการประเมิน) 

 1)  จุดเดน  และ/หรือ ส่ิงทีค่วรปรับปรุงแกไข  ................................................................................................................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
2)  ขอเสนอแนะเก่ียวกับวิธีสงเสริมและพัฒนา .................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

(12)  ผูประเมินและผูรับการประเมินไดเหน็ชอบผลการประเมินแลว (ระบุขอมูลใน (5)  (7)  (8)  (9)   และ (11)  ใหครบ)    จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน (ลงนามเม่ือส้ินรอบการประเมิน) 

ลายมือช่ือ ........................................................................................ (ผูประเมิน) ลายมือช่ือ ............................................................................................... (ผูรับการประเมิน) 

วันที่ .......... เดือน ...........................................พ.ศ. .......................... วันที ่........... เดือน .....................................................พ.ศ. ...................... 



 

 

ขอตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)  ของขาราชการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (องคประกอบที่ 2) 

รอบการประเมิน          รอบที่ 1    รอบที่ 2 

ช่ือผูรับการประเมิน ....................................................................................... ตําแหนง/ระดบั ..............................................................................  สังกัด ................................................................ 

ช่ือผูบังคบับญัชา/ผูประเมิน ............................................................................ ตําแหนง/ระดบั .......................................................................................................................................................... 

 

ก.  สมรรถนะหลัก 

(สําหรับขาราชการทุกคน) 

(1) ระดับสมรรถนะ 

ท่ีคาดหวัง 

(2) ระดับสมรรถนะ 

ท่ีแสดงออก 

ก. 1  การมุงผลสัมฤทธ์ิ   

ก. 2  การบริการที่ด ี   

ก. 3  การส่ังสมความเช่ียวชาญ    

        ในงานอาชีพ   

ก. 4  การยึดม่ันในความถูกตอง   

         ชอบธรรมและจริยธรรม   

ก. 5  การทํางานเปนทีม   
 

หลักเกณฑการประเมิน การประเมิน 

จํานวน

สมรรถนะ 

คูณ

ดวย 

(3) 

คะแนน 

จํานวนสมรรถนะหลัก /สมรรถนะประจําสายงาน /สมรรถนะทางการบริหาร ทีมี่ระดับสมรรถนะทีแ่สดงออก  สูงกวาหรือเทากับ  ระดับสมรรถนะทีค่าดหวัง   X  3  คะแนน    

จํานวนสมรรถนะหลัก /สมรรถนะประจําสายงาน /สมรรถนะทางการบริหาร ทีมี่ระดับสมรรถนะทีแ่สดงออก  ต่ํากวา   ระดับสมรรถนะทีค่าดหวัง   1 ระดับ        X  2  คะแนน    

จํานวนสมรรถนะหลัก /สมรรถนะประจําสายงาน /สมรรถนะทางการบริหาร ทีมี่ระดับสมรรถนะทีแ่สดงออก  ต่ํากวา  ระดับสมรรถนะทีค่าดหวัง    2 ระดับ        X  1  คะแนน    

จํานวนสมรรถนะหลัก /สมรรถนะประจําสายงาน /สมรรถนะทางการบริหาร ทีมี่ระดับสมรรถนะทีแ่สดงออก  ต่ํากวา  ระดับสมรรถนะทีค่าดหวัง    3 ระดับ        X  0  คะแนน    

(4)  ผลรวมคะแนน  

(5)   สรุปคะแนนสวนพฤติกรรมการปฏบิัติราชการ (สมรรถนะ)   =                                   ผลรวม (4)                                                                                                                                                             =  

                                                                                                                             จํานวนสมรรถนะ X 3  คะแนน 
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(6)  ผูประเมินและผูรบัการประเมิน  ไดตกลงรวมกันและเหน็พองกันแลว (ระบุขอมูลใน (1)  ตามกรอบ ก.พ. ทั้งในขอ 1 และ 2 ใหครบ) จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน  (ลงนามเม่ือจดัทําขอตกลง) 
 

ลายมือช่ือ ........................................................................................ (ผูประเมิน) ลายมือช่ือ ............................................................................................... (ผูรับการประเมิน) 

วันที่ .......... เดือน ...........................................พ.ศ. ......................... วันที ่........... เดือน .....................................................พ.ศ. ...................... 
    

(7)  ความเห็นเพ่ิมเติมของผูประเมิน (ระบขุอมูลเม่ือส้ินรอบการประเมิน) 

1)  จุดเดน  และ/หรือ ส่ิงที่ควรปรบัปรุงแกไข  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

2)  ขอเสนอแนะเก่ียวกับวิธีสงเสริมและพัฒนา  เพ่ือจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล  ………………………………..………………………………………..………………………………………………………………. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

(8)   ผูประเมินและผูรบัการประเมิน ไดเหน็ชอบผลการประเมินแลว  (ระบุขอมูลใน (2)  ทัง้ในขอ 1 และ 2 และขอมูลอ่ืนในแบบใหครบ)  จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน  (ลงนามเม่ือส้ินรอบการประเมิน) 
 

ลายมือช่ือ ........................................................................................ (ผูประเมิน) ลายมือช่ือ ............................................................................................... (ผูรับการประเมิน) 

วันที่ .......... เดือน ...........................................พ.ศ. ......................... วันที ่........... เดือน .....................................................พ.ศ. ...................... 

 



แบบสรุปการประเมินผลการปฏบัิติราชการ 

ขาราชการในจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 

  
สวนที ่1 : ขอมูลของผูรับการประเมิน 

รอบการประเมิน  รอบที ่1  1 ตุลาคม__________  ถึง 31 มีนาคม_____________   

รอบที ่2    1 เมษายน__________ ถึง 30 กันยายน ___________ 

 

ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)_______________________________________________  

 

ตําแหนง_________________________ ประเภทตําแหนง________________________________  

ระดับตําแหนง_____________________ สังกัด________________________________________  

 

 

ชือ่ผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)____________________________________________________  

ตําแหนง______________________________________________________________________  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําช้ีแจง  
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการนี้มีดวยกัน 3 หนา    ประกอบดวย  

สวนที ่1 : ขอมูลของผูรับการประเมิน    เพ่ือระบุรายละเอยีดตาง ๆ ที่เก่ียวของกับตัวผูรับการประเมนิ  

สวนที ่2 : สรุปผลการประเมนิ   ใชเพ่ือกรอกคาคะแนนการประเมินในองคประกอบดานผลสัมฤทธิ์ของงาน  

              องคประกอบดานพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  และน้ําหนักของทั้งสององคประกอบ   

              ในแบบสรุปสวนที ่2 นี้  ยังใชสําหรับคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการรวมดวย  

                       - สําหรับคะแนนองคประกอบดานผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหนํามาจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน     

                         โดยใหแนบทายแบบสรุปฉบับนี ้

                       - สําหรับคะแนนองคประกอบดานพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ใหนํามาจากแบบประเมินสมรรถนะ    

                         โดยใหแนบทายแบบสรุปฉบับนี ้

สวนที ่3 : แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล   ผูประเมนิและผูรับการประเมนิรวมกันจัดทําแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ  

สวนที ่4 : การรับทราบผลการประเมนิ   ผูรับการประเมินลงนามรบัทราบผลการประเมนิ  

สวนที่ 5 : ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป   ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป กล่ันกรองผลการประเมิน   

             แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ และใหความเห็น  
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สวนที ่2 : การสรุปผลการประเมิน  

องคประกอบการประเมิน คะแนน 

(ก) 

นํ้าหนัก 

(ข) 

รวมคะแนน 

(ก) X (ข) 

องคประกอบที่  1 :  ผลสัมฤทธิข์องงาน 

 

   

องคประกอบที่  2 :  พฤตกิรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) 

 
   

องคประกอบอ่ืน (ถามี) 

 

   

รวม 100 %  

ระดับผลการประเมินที่ได  

           ดีเดน    

  ดีมาก    

  ดี     

  พอใช    

  ตองปรับปรุง   
 

สวนที ่3 : แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

ความรู/ ทักษะ/ สมรรถนะ 

ที่ตองไดรับการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา ชวงเวลาทีต่องการ 

การพัฒนา 
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สวนที ่4 : การรับทราบผลการประเมิน 

ผูรับการประเมิน : 

 ไดรับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ 

     รายบุคคลแลว                                                                      ลงชื่อ : ………………………. 

                                                                                             ตําแหนง : ………….……….. 

                                                                                             วันที่ : ……………………….. 

ผูประเมิน : 

 ไดแจงผลการประเมินและผูรับการประเมินไดลงนามรับทราบ              ลงชื่อ : ………………………….   

 ไดแจงผลการประเมินเม่ือวันที่……..…………………………               ตําแหนง : ……….…………….. 

     แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบ                                          วันที่ : …………………….……. 

     โดยมี…………………….………………………… เปนพยาน 

  

                                  ลงชื่อ : ……………………….พยาน 

                                  ตําแหนง : ………….……….. 

                                  วันที่ : ……………………….. 
 

  

สวนที่ 5 :  ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

ผูบังคับบญัชาเหนือข้ึนไป: 

 เห็นดวยกับผลการประเมิน 

 มีความเห็นตาง  ดังนี้ 

     ……………………………………………………………….             ลงชือ่ : …………………………..                                 

     ….……………………………………………………………             ตําแหนง : ………….…………… 

     ……………………………………………………………….              วันที่ : …………………………… 

      ……………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………… 
 

ผูบังคับบญัชาเหนือข้ึนไปอีกชั้นหน่ึง (ถามี) : 

 เห็นดวยกับผลการประเมิน 

 มีความเห็นตาง ดังนี้ 

     ……………………………………………………………….             ลงชือ่ : …………………………..                                 

     ….……………………………………………………………             ตําแหนง : ………….…………… 

     ……………………………………………………………….              วันที่ : …………………………… 

      ……………………………………………………………… 
 

 




