
แบบ ป.ม.ร.๓ 
 

 
ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)  ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยรามค าแหง  (องคป์ระกอบที่ ๒) 

รอบการประเมิน    รอบที ่ ๑    ๑  ตุลาคม ๒๕64    ถึง   ๓๑  มีนาคม  ๒๕65          รอบที ่๒    ๑  เมษายน  2565   ถึง ๓๐  กันยายน  2565 
ชื่อผู้รับการประเมิน                                                                          ต าแหน่ง/ระดับ                                                                         สังกัด                                                                            . 
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน                                                                ต าแหน่ง/ระดับ                                                                                                                .                    

ก.  สมรรถนะหลัก 
(ส าหรับข้าราชการทุกคน) 

(๑) ระดับสมรรถนะ 
      ที่คาดหวงั 
    ที่คาดหวัง 
 (๒) ผลการประเมิน 
      (คะแนนเตม็  ๕) 

(๓) คะแนน  (๑) X (๒) 

 
 

             ข.  สมรรถนะ 
ประจ าสายงาน 

 
 

(๑) ระดับสมรรถนะ 
      ที่คาดหวงั 
    ที่คาดหวัง 
 (๒) ผลการประเมิน 
      (คะแนนเตม็  ๕) 

(๓) คะแนน  (๑) X (๒) 

 

ค.  สมรรถนะ 
ทางการบริหาร 

(ส าหรับข้าราชการประเภท 
ผู้บริหาร) 

(๑) ระดับสมรรถนะ 
      ที่คาดหวงั 
    

ที่คาดหวัง 
 

(๒) ผลการประเมิน 
      (คะแนนเตม็  ๕) 

(๓) คะแนน  (๑) X (๒) 

ก.๑.  การบริการที่ดี   
 

 
ข.๑. ความกระตอืรือร้นและการเป็น
แบบอยา่งที่ดี 

  
 

     

ก.๒.  การส่ังสมความเชี่ยวชาญ 
        ในงานอาชีพ 

   
 ข.๒. ทักษะการสอน   

      

ก.๓.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์    
 ข.๓. ทักษะการให้ค าปรึกษา         
 ข.๔. ความรู้ความเชี่ยวชาญดา้น

วิชาการ 
    

    
ก.๔.  การท างานเป็นทีม     ข.๕. ทักษะด้านการวิจัยและนวัตกรรม     
ก.๕.  การยึดมั่นในความถกูต้อง       
       ชอบธรรม และจริยธรรม 

    
ข.๖. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

    
 

   
    

(๔) รวมคะแนน   (๕) รวมคะแนน   (๖) รวมคะแนน  
(๗)  สรุปผลการประเมิน การค านวณตามสตูร คะแนนที่ได ้

สูตรค านวณ  :                                                         ผลรวมคะแนนผลการประเมินในข้อ  (๔) + (๕) + (๖) (กรณีประเมินสมรรถนะทางการบริหาร)          x ๑๐๐    =                    
                    x  ๑๐๐                                                               ***คะแนนรวมท้ังหมดของสมรรถนะท่ีใช้ในการประเมินในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่ง 

***สรุปคะแนนรวมทั้งหมดของสมรรถนะที่ใช้ในการประเมินในแต่ละประเภทและระดบัต าแหน่ง เพื่อใช้ในการหารตามสตูรค านวณ 
(๑) ประเภทวิชาการ (กรอก ก. และ ข.)     อาจารย์ = ๑๖๕      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ =  ๑๖๕     รองศาสตราจารย์ =  ๒๒๐     ศาสตราจารย์ = ๒๗๕  
(๒) ประเภทบริหาร (กรอก ก. และ ค.)      อธิการบดี = ๒๕๐    รองอธิการบดี = ๒๒๕            ผูช้่วยอธิการบดี = ๑๕๐         คณบดี = ๒๐๐            รองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา = ๑๕๐        ผอ.ส านัก/สถาบัน =  ๒๐๐ 
                                                    รอง ผอ.ส านัก/สถาบัน = ๑๕๐       ผอ.บัณฑิตศึกษา =  ๒๐๐       ผอ.ส านักงานอธิการบดี =  ๑๗๕        ผอ.กอง =  ๑๒๕       หัวหน้าส านักงานเลขานุการ = ๑๒๕ 
(๓) ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ (กรอก ก. และ ข.)   ปฏิบัติการ =  ๕๕       ช านาญการ = ๑๑๐     ช านาญการพิเศษ  =  ๑๖๕         เชี่ยวชาญ =  ๒๒๐     เชี่ยวชาญพิเศษ  =  ๒๗๕ 
(๔) ประเภทท่ัวไป (กรอก ก. และ ข.)                                      ปฏิบัติงาน =  ๕๕       ช านาญงาน =  ๕๕      ช านาญงานพิเศษ  =  ๑๑๐                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                    มีต่อหน้า ๒ 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                             แบบ ป.ม.ร.๓ 
 

 

 
 

(๕) หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานท่ีด ารงต าแหน่งระดับช านาญการหรือช านาญการพิเศษ ต้องประเมินสมรรถนะทางการบริหาร (ค.) ให้เพิ่มคะแนนอีก  ๒๕  คะแนน  (รวมกับคะแนนสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามลักษณะงาน)  
     เว้นแต่หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน ระดับเชี่ยวชาญใหเ้พิ่มคะแนนสมรรถนะทางการบริหารอีก ๕๐ คะแนน เพื่อใช้ในการหารตามสูตรค านวณ 
(๖) หัวหน้าหน่วยที่ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติงาน ช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ หรือระดับปฏิบัติการ ช านาญการ ต้องประเมินสมรรถนะทางการบริหาร (ค.) ให้เพิ่มคะแนนอีก  ๒๕  คะแนน   
     (รวมกับคะแนนสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามลักษณะงาน)  เพื่อใช้ในการหารตามสูตรค านวณ 
     หมายเหตุ  :  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)  ให้พิจารณาจากสมรรถนะตามหนังสือ สกอ.ท่ี ศธ.๐๕๐๙ (๒) ว ๒ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔  และสมรรถนะตามลักษณะงานของต าแหน่งวิชาการตามท่ี  
                      มหาวิทยาลัยก าหนด โดยแต่ละสมรรถนะมีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
(๘)  ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน  ได้ตกลงร่วมกันและเห็นพ้องกันแล้ว (ระบุข้อมูลระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังของต าแหน่งท่ีก าหนดให้ครบ ในข้อ  ก. (๑)  และ ข. (๑) และ/หรือ ค. (๑) )   
       จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  (ลงนามเม่ือจัดท าข้อตกลง) 
 
 

ลายมือชื่อ ........................................................................................ (ผู้ประเมิน) 
 

ลายมือชื่อ ............................................................................................... (ผู้รับการประเมิน) 
 

                   วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕64                      วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕64 

ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)  ของข้าราชการมหาวิทยาลัยรามค าแหง  (องค์ประกอบที่ ๒) (ต่อ) 
(๙)  ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน (ระบุข้อมูลเมื่อสิ้นรอบการประเมิน) 

๑)  จุดเด่น  และ/หรือ ส่ิงที่ควรปรับปรุงแก้ไข  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................. .................................................................................................................................................................... .......................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................. .......................................................... 
๒)  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีส่งเสริมและพัฒนา  เพื่อจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  ………………………………..………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
........................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................. ...................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ................................................ 
(๑๐) ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้เห็นชอบผลการประเมินแล้ว (ระบุข้อมูลในข้อ ก.,ข. และ/หรือ ค. (๒) (๓) และ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๙) ให้ครบ)  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (ลงนามเมื่อสิ้นรอบการประเมิน) 
 
ลายมือชื่อ ........................................................................................ (ผู้ประเมิน) 
 
 

ลายมือชื่อ ........................................................................................ (ผู้รับการประเมิน) 
 
 

                วันท่ี  3๑  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕65                       วันท่ี  3๑  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕65 

 


