
แบบหมายเลข 5
แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เร่ือง หลักเกณฑ และวธิีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือ เช่ียวชาญเฉพาะ

สวนท่ี 1  : ขอมูลเบ้ืองตน/ประวัติสวนตัวและผลงานของผูรับการประเมิน

1. ชื่อผูขอรับการประเมิน (นาย/นาง/น.ส.)………………………………..…………………..…...……..……………………………
2. เกิดวันที่ ..........เดือน......................พ.ศ.......... อายุ............ป
3. การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒสิูงสุด)

คุณวุฒิ /สาขา ป พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษา
3.1........................................................... ...........................    ..........................................................
3.2 ..........................................................     ..........................    ..........................................................
3.3 ..........................................................     .......................... ..........................................................

4. ตําแหนง……………..…………….…………………………………....………………..….. (ตําแหนงเลขที่ ……………………….)
สังกัด งาน.....…………………………..……….….………………………………………………………………………………….….……
คณะ / สํานัก / สถาบนั / กอง….……………………………………………………………………………………………..….…….
ปฏิบัติหนาที่ศูนย....................................................................…มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

5. เร่ิมรับราชการ เมื่อวันที่............. เดือน......................... พ.ศ. ............
6. ปจจบุันปฏิบัติราชการตามสญัญาจางระยะที่...........คร้ังที่............ เร่ิมตั้งแตวันที่...............เดือน.....................พ.ศ..........

และสิ้นสุดวนัที่............เดือน....................พ.ศ. ..........ปจจุบันไดรับคาตอบแทน/คาจาง...............................บาทตอเดือน
7. การเลื่อนเงินเดือนประจาํปงบประมาณ  ในชวงระยะเวลาของสญัญาจางตามขอ 6 (3 ป ยอนหลัง)

ปงบประมาณ..........................ไดเลื่อนเงินเดือน.................%
ปงบประมาณ..........................ไดเลื่อนเงินเดือน.................%
ปงบประมาณ..........................ไดเลื่อนเงินเดือน.................%
ปงบประมาณ..........................ไดเลื่อนเงินเดือน.................%
ปงบประมาณ..........................ไดเลื่อนเงินเดือน.................%
ปงบประมาณ..........................ไดเลื่อนเงินเดือน.................%

ระยะที........
ครั งที..........
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8. ภาระงานที่ไดปฏิบตัิ (สาํหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ 6)

ลําดับที่
งานที่ไดรับมอบหมาย
ตามตําแหนงหนาที่

ผลงานที่ไดปฏิบตัิไดจริง

1.

2.

3.

4.

………………….……………...……………………..
………………….……………...……………………..
………………….……………...……………………..
………………….……………...……………………..

………………….……………...……………………..
………………….……………...……………………..
………………….……………...……………………..
………………….……………...……………………..

………………….……………...……………………..
………………….……………...……………………..
………………….……………...……………………..
………………….……………...……………………..

งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมายเพิม่เติมจากผูบังคับบัญชา
………………….……………...……………………..
………………….……………...……………………..
………………….……………...……………………..
………………….……………...……………………..

……………………...………………..……………
……………………...………………..……………
……………………...………………..……………
……………………...………………..……………

……………………...………………..……………
……………………...………………..……………
……………………...………………..……………
……………………...………………..……………

……………………...………………..……………
……………………...………………..……………
……………………...………………..……………
……………………...………………..……………

……………………...………………..……………
……………………...………………..……………
……………………...………………..……………
……………………...………………..……………

ขอรับรองวา ขอมูลประกอบการประเมินผล
การปฏิบัติงานขางตนเปนความจริง

ลงชื่อ…………………..…………………ผูขอรับการประเมิน
(………………….…………………...)

ตําแหนง…………………….…………………..
วันที…่...….เดือน……….….……พ.ศ.………

ไดตรวจสอบความถูกตองแลว

ลงชื่อ…………..…………….……..……ผูบังคับบัญชาชั้นตนตามสายงาน
(………….…………..……………....)

ตําแหนง………………….……..………..……
วันที…่...….เดือน……….….…พ.ศ.………
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สวนท่ี 2  : ขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของผูรับการประเมิน (สําหรับผูรับการประเมินกรอก)

ระบุผลงานที่เห็นวามีความสําคัญในชวงเวลาประเมิน
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……

รายการประเมิน
คะแนน

เต็ม
คะแนนท่ี

ประเมินตนเอง
1.  องคประกอบท่ี  1 คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
1.1  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายตลอดจนงานบริการท่ีเก่ียวของ
1.2  มีความขยันหม่ันเพียรและความอุตสาหะ ตลอดจนความตั้งใจมุงม่ันท่ีจะทํางาน
ใหสําเร็จ
1.3 มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี  และใหความรวมมือ
ในการดําเนินงานและการแกปญหาของสวนรวม
1.4  การแสดงออกถึงการมีจิตสํานึกท่ีดีในการใหบริการ อํานวยความสะดวกแกนักศึกษา
ผูรับบริการ ประชาชน และสังคม ดวยความมีน้ําใจ มีอัธยาศัยท่ีดี เอ้ือเฟอ ปราศจากอคติ
และใชกิริยาวาจาท่ีสุภาพออนโยน
1.5  มีความเสียสละ อุทิศเวลาใหกับงานท่ีไดรับมอบหมาย ปฏิบัติงานตรงตอเวลา ใชเวลา
ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนประโยชนแกมหาวิทยาลัยอยางเต็มท่ี และปฏิบัติตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ
1.6  มีความสนใจในการพัฒนาตนเองเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดเปนผลดี
1.7  เชาวนปญญาและความสามารถในการแกไขปญหา และมีความถนัดในงานท่ีไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติ
1.8  ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงรักษาจรรยาบรรณตอวิชาชีพ
1.9  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปน
ธรรม
1.10 รับฟงคําแนะนําและใหความเคารพตอผูบังคับบัญชา รวมท้ังใหความคิดเห็นและ
เสนอแนะตอผูบังคับบัญชาโดยสุจริตในสิ่งท่ีเห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางาน
ในความรับผิดชอบของตน

(100)
10
10

10

10

10

10
10

10
10

10

คะแนนประเมินในองคประกอบท่ี 1 =
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รายการประเมิน
คะแนน

เต็ม
คะแนนท่ี

ประเมินตนเอง
2.  องคประกอบท่ี  2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2.1 ดานคุณภาพและปริมาณงาน

- พิจารณาถึงระดับคุณภาพของผลงานและปริมาณงานท่ีไดปฏิบัติตามภาระงาน
ท่ีไดรับมอบหมายในชวงระยะเวลาการประเมิน
2.2 ดานความรูความสามารถ

- พิจารณาถงึการมีความรูความสามารถที่จํา เปนตองใชในการปฏิบัติงานตามท่ี
กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง และในการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย

(100)
50

50

คะแนนประเมินในองคประกอบท่ี 2  =
3.  องคประกอบท่ี 3  คุณลักษณะสวนบุคคล
3.1 ประพฤติตนอยูในวินัยของราชการ และความประพฤติสวนตัวเหมาะสม
3.2 มีมนุษยสัมพันธดีตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงานและบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
3.3 ไดรับการยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน ไดรับความรักใคร และนับถือ
3.4 เปนผูท่ีมีพฤติกรรมและทัศนคติในเชิงบวกในการทํางานและตอผูรวมงาน

(100)
30
30
20
20

คะแนนประเมินในองคประกอบท่ี 3 =

(ก) คะแนนรวมแตละองคประกอบ X 5 องคประกอบท่ี 1 ไดคะแนนเฉลี่ย ...............คะแนน
100 องคประกอบท่ี 2 ไดคะแนนเฉลี่ย ...............คะแนน

องคประกอบท่ี 3 ไดคะแนนเฉลี่ย ...............คะแนน

(ข) คะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน ท้ัง 3 องคประกอบ =

สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับผลความสําเร็จของผลงานท่ีไดปฏิบัติ
 ดีเดน  ดมีาก  ดี  พอใช  ต่ํากวาเกณฑ

ลงชื่อ ….…….…………….………………. ผูขอรับการประเมิน
(………………..………………………)

วันท่ี………เดือน………….…….…พ.ศ. ……….
หมายเหตุ

 ระบุมาตรฐานงานท่ีควรปฏิบัติตามหนาท่ีรับผิดชอบนั้น  โดยวัดจากปริมาณผลงานของชวงเวลา
ท่ีประเมิน และคุณภาพงานซึ่งอาจเปนรอยละของความผิดพลาดหรือระยะเวลาท่ีควรปฏิบัติแลวเสร็จ

 พิจารณาจากความสําเร็จของผลงานท่ีไดปฏิบัติจริงท้ังงานท่ีไดรับมอบหมายตามตําแหนงหนาท่ี
และตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมายเพ่ิมเติม

(องคประกอบท่ี 1 + องคประกอบท่ี 2 + องคประกอบท่ี 3)
3

=
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สวนท่ี 3 : ความเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันตนตามสายงาน

ความเห็นของผูบังคับบัญชาชัน้ตน

 เห็นดวยกับการประเมิน  โดยสรุป  ดังน้ี
….……………………………………………………….......................................................………………….…………………..………
……………………………………………………..................................................………………..……………………………….………

 มีความเห็นแตกตาง  ดังน้ี
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

….………………..........................................................………………………………………………………….…………………..………
………………………………….....................................................…………………………………..……………………………….………

2. การพัฒนา
….………………………….........................................................……………………………………………….…………………..………
……………………………………….....................................................……………………………..……………………………….………

3. อ่ืนๆ
….…………………………………………………………….........................................................…………….…………………..………

ลงช่ือ……………………………………...
(………………………........………)

ตําแหนง………………….……..……….
วันท่ี….…..เดือน………..…….พ.ศ……..

ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนอืขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง
 เห็นดวยกับการประเมิน  โดยสรุป  ดังน้ี

….………………………………………………………….....................................................……………….…………………..………
.........................................................……………………………………………………………..……………………………….………

 มีความเห็นแตกตาง  ดังน้ี
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

….…………………......................................................……………………………………………………….…………………..………
…………………….................................................………………………………………………..……………………………….………

2. การพัฒนา
….……………………......................................................…………………………………………………….…………………..………
…………………………………………….................................................………………………..……………………………….………

3. อ่ืนๆ
….…….......................................................…………………………………………………………………….…………………..………

ลงช่ือ……………………………………...
(………………………........………)

ตําแหนง………………….……..……….
วันท่ี….…..เดือน………..…….พ.ศ……..



6
สวนท่ี 4  : การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (แบบสรุปคะแนนประเมิน)

รายการประเมิน
คะแนน

เต็ม
คะแนน
ประเมิน

1.  องคประกอบท่ี  1 คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
1.1 มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายตลอดจนงานบริการท่ีเก่ียวของ
1.2 มีความขยันหม่ันเพียรและความอุตสาหะ ตลอดจนความตั้งใจมุงม่ันท่ีจะทํางาน
ใหสําเร็จ
1.3 มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี  และใหความรวมมือ
ในการดําเนินงานและการแกปญหาของสวนรวม
1.4 การแสดงออกถึงการมีจิตสํานึกท่ีดีในการใหบริการ อํานวยความสะดวกแกนักศึกษา
ผูรับบริการ ประชาชน และสังคม ดวยความมีน้ําใจ มีอัธยาศัยท่ีดี เอ้ือเฟอ ปราศจากอคติ
และใชกิริยาวาจาท่ีสุภาพออนโยน
1.5 มีความเสียสละ อุทิศเวลาใหกับงานท่ีไดรับมอบหมาย ปฏิบัติงานตรงตอเวลา ใชเวลา
ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนประโยชนแกมหาวิทยาลัยอยางเต็มท่ี และปฏิบัติตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ
1.6 มีความสนใจในการพัฒนาตนเองเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดเปนผลดี
1.7 เชาวนปญญาและความสามารถในการแกไขปญหา และมีความถนัดในงานท่ีไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติ
1.8 ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงรักษาจรรยาบรรณตอวิชาชีพ
1.9 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปน
ธรรม
1.10 รับฟงคําแนะนําและใหความเคารพตอผูบังคับบัญชา รวมท้ังใหความคิดเห็นและ
เสนอแนะตอผูบังคับบัญชาโดยสุจริตในสิ่งท่ีเห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางาน
ในความรับผิดชอบของตน
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คะแนนประเมินในองคประกอบท่ี 1 =
2.  องคประกอบท่ี  2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2.1 ดานคุณภาพและปริมาณงาน

- พิจารณาถึงระดับคุณภาพของผลงานและปริมาณงานท่ีไดปฏิบัติตามภาระงาน
ท่ีไดรับมอบหมายในชวงระยะเวลาการประเมิน
2.2 ดานความรูความสามารถ

- พิจารณาถงึการมีความรูความสามารถที่จํา เปนตองใชในการปฏิบัติงานตามท่ี
กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง และในการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย

(100)
50

50

คะแนนประเมินในองคประกอบท่ี 2 =
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รายการประเมิน
คะแนน

เต็ม
คะแนน
ประเมิน

3.  องคประกอบท่ี 3  คุณลักษณะสวนบุคคล
3.1 ประพฤติตนอยูในวินัยของราชการ และความประพฤติสวนตัวเหมาะสม
3.2 มีมนุษยสัมพันธดีตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงานและบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
3.3 ไดรับการยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน ไดรับความรักใคร และนับถือ
3.4 เปนผูท่ีมีพฤติกรรมและทัศนคติในเชิงบวกในการทํางานและตอผูรวมงาน

(100)
30
30
20
20

คะแนนประเมินในองคประกอบท่ี 3 =

* ผูขอรับการประเมินผลการปฏิบัติงานไดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ ในระดับไมต่ํากวา 3.50
คะแนน ถือวาผานเกณฑการประเมิน

ผูขอรับการประเมินผลการปฏิบัติงานไดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ ในระดับต่ํากวา 3.50 คะแนน
ใหมหาวิทยาลัยเลิกจาง หรือ ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยจะใหโอกาสผูขอรับการประเมินปรับปรุงการทํางาน ผูขอรับ
การประเมินผูนั้นตองไดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ ในระดับไมต่ํากวา 3 คะแนน และใหผูขอรับการประเมิน
ปรับปรุงการทํางานอีกไมเกิน 3 เดือนก็ได

(ก)  คะแนนเฉลี่ยในแตละองคประกอบ (ข)  คาคะแนนเฉลี่ยของ 3 องคประกอบ
คะแนนรวมแตละองคประกอบ X 5

100

องคประกอบที่ 1 ไดคะแนนเฉลี่ย ...............คะแนน
องคประกอบที่ 2 ไดคะแนนเฉลี่ย ...............คะแนน
องคประกอบที่ 3 ไดคะแนนเฉลี่ย ...............คะแนน

= คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 1 + คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 2
+ คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 3

3

=
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สวนท่ี 5  : ขอเสนอ / ความเห็น

ความเห็นในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระยะที่.........คร้ังที่..........
1. ความเห็นประกอบการประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการฯ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………

2. ผลสรุป
 ผานเกณฑการประเมิน

 ไมผานเกณฑการประเมิน สมควรใหพนจากการปฏิบัติราชการ

 ปรับปรุง (เหตุผลประกอบ)......................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงช่ือ…………………….……………………….ประธานกรรมการ
(……………………….….……………………...)

ตําแหนง……………………………..…..………………
วันท่ี……….เดือน…………….………พ.ศ…….….…

ลงช่ือ…………………….……………………….กรรมการ
(…………………….…………………………...)

ตําแหนง…………………………..………….…………
วันท่ี……….เดือน………….………..…พ.ศ…..….…

ลงช่ือ…………………….………………………….กรรมการ
(…………………….……….………………...)

ตําแหนง………………….……………..………………
วันท่ี……….เดือน……….…….………พ.ศ…...….…

ลงช่ือ…………………….……………………….กรรมการ
(…………………….…………………………...)

ตําแหนง…………………..……………..………………
วันท่ี……….เดือน………….………พ.ศ……….….…

ลงช่ือ……………….…………………………….กรรมการและเลขานุการ
(…………………….……………………...)

ตําแหนง…………………………...…………………
วันท่ี……….เดือน………….………พ.ศ……….…
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สวนท่ี 6  : ความเห็นและคําสั่งผูมีอํานาจสั่งจาง

 เห็นดวยกับการประเมิน และการดําเนนิการขางตนทุกประการ
 มีความเห็นแตกตางจากการประเมิน หรือการดําเนินการขางตน  ดังนี้ (โปรดชี้แจงเหตุผลประกอบความเห็น)

………………………………………………………………………………...…………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………...……………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………...……………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………...……………………………………………………….………………

ลงชื่อ…………………………..………….……………..
(………………………………………...………….)

ตําแหนง…….…………………………………………...…
..............……………………………………...…

วันที…่…...….เดือน……..…………….พ.ศ…..….…

สวนท่ี 7  : การรับทราบผลการประเมินสําหรับผูรับการประเมิน

ความเห็นในการประเมิน
 ไดรับทราบผลการประเมินแลว
 ความคิดเห็นเก่ียวกับผลการประเมินที่ไดรับแจง (ถามี)

……………………………………..……………………………………………………………….…………………….……………………………………………………..……
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….….………

ลงช่ือ………………….………………….………….ผูขอรับการประเมิน
(..........................................................)

วันท่ี…….….เดือน…………..……….พ.ศ….….…

 หากผูขอรับการประเมินไมเห็นดวยกับการประเมิน  สามารถย่ืนหนังสือหรือขอมูลเกี่ยวกับการประเมินถึงผูบังคับบัญชา
ไดภายใน 15 วัน นับจากวันที่ไดรับทราบผลการประเมิน
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สวนท่ี 8 การบันทึกการแจงผลการประเมินสําหรับหนวยงานตนสังกัด

 ไดแจงผลการประเมินและผูรับการประเมินไดลงนามรับทราบแลว
 ไดแจงผลการประเมินเมื่อวันที่...........................................................แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบ

โดยมี  นาย/นาง/นางสาว...................................................................เปนพยาน

ลงชื่อ………………….……….…………….….พยาน
(..........................................................)

ตําแหนง...........................................................
วันที…่…….เดือน…………………….พ.ศ…………

 ไดแจงผลการประเมิน  โดยวิธสีงทางไปรษณียตอบรับ
เมือ่วันที่....................................................................
ตามเอกสาร.....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ………………….……….…………..….….
(..........................................................)

ตําแหนงคณบด/ีผูอํานวยการ...........................................................
วันที…่…….เดือน…………………….พ.ศ……….…


