
 

 
 
 

 
แบบลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจ าปี 

ผู้รับการประเมินประเภทวิชาการ 
.................................................................................... 

  
รอบการประเมิน    รอบที่  1  1  ตุลาคม  ........         ถึง  31  มีนาคม ......... 
                                รอบที่  2  1  เมษายน .......          ถึง  30  กันยายน ....... 
 
ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................................
  
            ต าแหน่ง.........................................................ระดับต าแหน่ง.......................................... 
   สังกัด...................................................................................................... 
ชื่อผู้ประเมิน  (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................... ........ 
                         ต าแหน่ง................................................................................................................................. 
 
ข้อตกลงด้านผลสัมฤทธิข์องงาน (องค์ประกอบที่ 1) 
 

  
ตัวชี้วัด 

 
ข้อตกลงเพื่อให้บรรลุสัมฤทธิ์งาน/กิจกรรม/โครงการ 

 
น้ าหนัก 

 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ด้านการสอน   
1.1.1 ภาระงานสอน ไม่น้อยกว่า .................................คาบต่อสัปดาห์ 

 
  

1.1.2 ระดับความส าเร็จของการจัดการเรียน
การสอน 
 

1). จัดท าและส่ง  มคอ. 3  หรือ มคอ. 4 (ถ้ามี)  มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 (ถ้ามี)  
ครบทุกรายวิชาตามก าหนด   
2). มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ..................รายวิชา 
 

  

1.1.3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า..................คะแนน     

1.1.4 ระดับความส าเร็จของการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

การจัดส่งผลการเรียนครบทุกรายวิชาภายในระยะเวลาก าหนด   

1.1.5 ระดับความส าเร็จของการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการร่วมกับพันธกิจอื่น 

มีการบูรณาการรายวิชา............................................................................... 
.................................................................................................................... 
เข้ากับพันธกิจด้าน..................................................................................... 
................................................................................................................... 
 

  

1.2  ผลสัมฤทธิ์ด้านการผลิตผลงานทางวิชาการ   
1.2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
วิจัย 

มีแผนการท าวิจัย  ดังนี ้
(.....)  มีโครงร่างการวิจัยเตรียมเสนอ เรื่อง............................................... 
................................................................................................................... 
(....) มีงานวิจัยที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เรื่อง............................................. 
.................................................................................................................. 

  



(....) มีรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ในรอบ ๒ ปีย้อนหลัง หรือ มีงานวิจัยที่
คาดว่าจะท ารายงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ในรอบการประเมิน เรื่อง.................. 
..................................................................................................................... 

1.2.2 ระดับความส าเร็จในการจัดท า
บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย 

(......) มีร่างบทความวิจัย บทความวิชาการ เรื่อง
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
(.....) มีบทความวิจัย บทความวิชาการ ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ ในรอบ 2 ปี
ย้อนหลัง  หรือคาดว่าจะตีพิมพ์เผยแพร่ในรอบประเมิน  เรื่อง 
...................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 

  

1.2.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท า
เอกสารการสอนหรือเอกสารค าสอน หรือ
หนังสือ หรือต ารา หรือผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอื่น 

(.....) มีการจัดท าเอกสารประกอบการสอน / เอกสารค าสอน  เรื่อง 
..................................................................................................................... 
(.....) มีการจัดท าหนังสือ / ต ารา   เรื่อง 
.................................................................................................................... 
(.....) มีการจัดท าผลงานวิชาการอื่น  เรื่อง 
..................................................................................................................... 

  

1.3 ผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารหลักสูตร กลุ่มสาขาวิชา หรือกลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป  
1.3.1 ระดับความส าเร็จของการมีส่วนร่วม
ในการบริหารหลักสูตร  กลุ่มสาขาวิชา หรือ
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 

1). ปฏิบัติงานในหลักสูตร / กลุ่มสาขาวิชา / กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
..................................................................................................................... 
2). หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
   2.1)........................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
   2.2).............................................................................................................. 
....................................................................................................................... 
3). เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน................................................................ 
   สาขา...................................................................................................... 
   ช้ันป.ี.....................................................จ านวนนักศึกษา...................คน 
4). เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม....................................................................... 
...................................................................................................................... 
5).หน้าท่ีรับผิดชอบในการปรับปรุงหลักสูตร  หรือ รายวิชา.......................... 
...................................................................................................................... 
6). แผนการฝึกอบรม / การพัฒนาตนเอง  ด้าน........................................... 
..................................................................................................................... 
7). ความรับผิดชอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
..................................................................................................................... 
 

  

1.3.2 ผลสัมฤทธ์ิด้านการปรับปรุงหลักสูตร  
รายวิชาให้ทันสมัย 

  

1.3.3 ระดับความส าเร็จของการให้
ค าปรึกษา แนะแนวแก่นักศึกษา 

  

1.3.4 ผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานตาม
ภาระงานท่ีได้รับมอบหมายจากหลักสูตร  
กลุ่มสาขาวิชา 

  

1.3.5 ระดับความส าเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

  

1.4  ผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ  ส านัก  สถาบัน มหาวิทยาลัย   
1.4.1  ผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการระดับคณะ  ส านัก  สถาบัน มหาวิทยาลัย หรือได้รับ

มอบหมายให้ปฏิบัติงาน 
        1.)...................................................................................................... 
        2)....................................................................................................... 
        3)........................................................................................................ 

  

1.4.2  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการ
วิชาการ 

เข้าร่วมในกิจกรรมด้านการบริการวิชาการ  อย่างน้อยดังน้ี 
        1.)...................................................................................................... 
        2)....................................................................................................... 
        3)........................................................................................................ 

  

1.4.3  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

เข้าร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  อย่างน้อยดังน้ี 
        1.)...................................................................................................... 
        2)....................................................................................................... 

  



        3)........................................................................................................ 
1.4.4  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 

เข้าร่วมในกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษา  อย่างน้อยดังนี ้
        1.)...................................................................................................... 
        2)....................................................................................................... 
        3)........................................................................................................ 

  

 
 

๒. ข้อตกลงด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  
 
ที ่

 
รายการ 

ระดับสมรรถนะ
ที่คาดหวัง 

ระดับสมรรถนะท่ี
ผู้รับการประเมิน

คาดหวัง 
 

2.1  สมรรถนะหลัก   
 2.1.1  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ   
 2.1.2  การบริการที่ด ี   
 2.1.3  การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ   
 2.1.4  การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม  และจริยธรรม   
 2.1.5  การท างานเป็นทีม   
2.2  สมรรถนะประจ าสายงาน   
 2.2.1   
 2.2.2   
 2.2.3   
 2.2.4   
 2.3.5   
 2.2.6   
2.3  สมรรถนะทางการบริหาร   
 2.3.1 สภาวะผู้น า   
 2.3.2 วิสัยทัศน ์   
 2.3.3 การวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ   
 2.3.4 ศักยภาพเพื่อน าการปรับเปลี่ยน   
 2.3.5 การควบคุมตนเอง   
 2.3.6 การสอนงานและการมอบหมายงาน   
 
ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ตกลงร่วมกัน และเห็นพ้องกันแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับการประเมิน     ลงชื่อ..................................... ................ผู้ประเมิน  
      (.......................................................)             (......................................................)  
ต าแหน่ง.......................................................   คณบดี/ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน.......................... 
................/.............................../.................          .............../....................../..................  
 

                   


