แบบหมายเลข 5
แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ

ระยะที........
ครั งที..........

สวนที่ 1 : ขอมูลเบื้องตน/ประวัติสวนตัวและผลงานของผูรับการประเมิน
1. ชื่อผูขอรับการประเมิน (นาย/นาง/น.ส.)………………………………..…………………..…...……..……………………………
2. เกิดวันที่ ..........เดือน......................พ.ศ.......... อายุ............ป
3. การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒสิ ูงสุด)
คุณวุฒิ /สาขา
ป พ.ศ.ที่จบ
ชื่อสถานศึกษา
3.1........................................................... ........................... ..........................................................
3.2 .......................................................... .......................... ..........................................................
3.3 .......................................................... .......................... ..........................................................
4. ตําแหนง……………..…………….…………………………………....………………..….. (ตําแหนงเลขที่ ……………………….)
สังกัด งาน.....…………………………..……….….………………………………………………………………………………….….……
คณะ / สํานัก / สถาบัน / กอง….……………………………………………………………………………………………..….…….
ปฏิบัติหนาที่ศูนย....................................................................…มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
5. เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่............. เดือน......................... พ.ศ. ............
6. ปจจุบันปฏิบัติราชการตามสัญญาจางระยะที่...........ครั้งที่............ เริ่มตั้งแตวันที่...............เดือน.....................พ.ศ..........
และสิ้นสุดวันที่............เดือน....................พ.ศ. ..........ปจจุบันไดรับคาตอบแทน/คาจาง...............................บาทตอเดือน
7. การเลื่อนเงินเดือนประจําปงบประมาณ ในชวงระยะเวลาของสัญญาจางตามขอ 6 (3 ป ยอนหลัง)
ปงบประมาณ..........................ไดเลื่อนเงินเดือน.................%
ปงบประมาณ..........................ไดเลื่อนเงินเดือน.................%
ปงบประมาณ..........................ไดเลื่อนเงินเดือน.................%
ปงบประมาณ..........................ไดเลื่อนเงินเดือน.................%
ปงบประมาณ..........................ไดเลื่อนเงินเดือน.................%
ปงบประมาณ..........................ไดเลื่อนเงินเดือน.................%
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8. ภาระงานที่ไดปฏิบตั ิ (สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ 6)
ลําดับที่

งานที่ไดรับมอบหมาย
ตามตําแหนงหนาที่

ผลงานที่ไดปฏิบตั ิไดจริง

1.

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

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

2.

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

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

3.

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

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

4.

งานอื่น ๆ ที่ไดรบั มอบหมายเพิม่ เติมจากผูบังคับบัญชา
………………….……………...……………………..
………………….……………...……………………..
………………….……………...……………………..
………………….……………...……………………..

ขอรับรองวา ขอมูลประกอบการประเมินผล
การปฏิบัติงานขางตนเปนความจริง

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

ไดตรวจสอบความถูกตองแลว

ลงชื่อ…………………..…………………ผูขอรับการประเมิน
ลงชื่อ…………..…………….……..……ผูบังคับบัญชาชั้นตนตามสายงาน
(………………….…………………...)
(………….…………..……………....)
ตําแหนง…………………….…………………..
ตําแหนง………………….……..………..……
วันที…่ ...….เดือน……….….……พ.ศ.………
วันที…่ ...….เดือน……….….…พ.ศ.………
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สวนที่ 2 : ขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของผูรับการประเมิน (สําหรับผูรับการประเมินกรอก)
ระบุผลงานที่เห็นวามีความสําคัญในชวงเวลาประเมิน
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……

รายการประเมิน
1. องคประกอบที่ 1 คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
1.1 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตลอดจนงานบริการที่เกี่ยวของ
1.2 มีความขยันหมั่นเพียรและความอุตสาหะ ตลอดจนความตั้งใจมุงมั่นที่จะทํางาน
ใหสําเร็จ
1.3 มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี และใหความรวมมือ
ในการดําเนินงานและการแกปญหาของสวนรวม
1.4 การแสดงออกถึงการมีจิตสํานึกที่ดีในการใหบริการ อํานวยความสะดวกแกนักศึกษา
ผูรับบริการ ประชาชน และสังคม ดวยความมีน้ําใจ มีอัธยาศัยที่ดี เอื้อเฟอ ปราศจากอคติ
และใชกิริยาวาจาที่สุภาพออนโยน
1.5 มีความเสียสละ อุทิศเวลาใหกับงานที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติงานตรงตอเวลา ใชเวลา
ในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนประโยชนแกมหาวิทยาลัยอยางเต็มที่ และปฏิบัติตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ
1.6 มีความสนใจในการพัฒนาตนเองเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดเปนผลดี
1.7 เชาวนปญญาและความสามารถในการแกไขปญหา และมีความถนัดในงานที่ไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติ
1.8 ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงรักษาจรรยาบรรณตอวิชาชีพ
1.9 ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปน
ธรรม
1.10 รับฟงคําแนะนําและใหความเคารพตอผูบังคับบัญชา รวมทั้งใหความคิดเห็นและ
เสนอแนะตอผูบังคับบัญชาโดยสุจริตในสิ่งที่เห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางาน
ในความรับผิดชอบของตน
คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 1 =

คะแนน
คะแนนที่
เต็ม ประเมินตนเอง
(100)
10
10
10
10

10

10
10
10
10
10
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รายการประเมิน
2. องคประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2.1 ดานคุณภาพและปริมาณงาน
- พิจารณาถึงระดับคุณภาพของผลงานและปริมาณงานที่ไดปฏิบัติตามภาระงาน
ที่ไดรับมอบหมายในชวงระยะเวลาการประเมิน
2.2 ดานความรูความสามารถ
- พิจารณาถึงการมีความรูค วามสามารถที่จํา เปนตองใชในการปฏิบัติงานตามที่
กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง และในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 2 =
3. องคประกอบที่ 3 คุณลักษณะสวนบุคคล
3.1 ประพฤติตนอยูในวินัยของราชการ และความประพฤติสวนตัวเหมาะสม
3.2 มีมนุษยสัมพันธดีตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงานและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3.3 ไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน ไดรับความรักใคร และนับถือ
3.4 เปนผูที่มีพฤติกรรมและทัศนคติในเชิงบวกในการทํางานและตอผูรวมงาน
คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 3 =
(ก) คะแนนรวมแตละองคประกอบ X 5
100

คะแนน
คะแนนที่
เต็ม ประเมินตนเอง
(100)
50

50

(100)
30
30
20
20

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

(องคประกอบที่ 1 + องคประกอบที่ 2 + องคประกอบที่ 3)
3
(ข) คะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน ทั้ง 3 องคประกอบ =
=

สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับผลความสําเร็จของผลงานที่ไดปฏิบัติ
 ดีเดน
 ดีมาก
 ดี
 พอใช

 ต่ํากวาเกณฑ

ลงชื่อ ….…….…………….………………. ผูขอรับการประเมิน
(………………..………………………)
วันที…่ ……เดือน………….…….…พ.ศ. ……….
หมายเหตุ
 ระบุมาตรฐานงานที่ควรปฏิบัติตามหนาที่รับผิดชอบนั้น โดยวัดจากปริมาณผลงานของชวงเวลา
ทีป่ ระเมิน และคุณภาพงานซึ่งอาจเปนรอยละของความผิดพลาดหรือระยะเวลาที่ควรปฏิบัติแลวเสร็จ
 พิจารณาจากความสําเร็จของผลงานที่ไดปฏิบัติจริงทั้งงานที่ไดรับมอบหมายตามตําแหนงหนาที่
และตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมายเพิ่มเติม
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สวนที่ 3 : ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตนตามสายงาน
ความเห็นของผูบังคับบัญชาชัน้ ตน
 เห็นดวยกับการประเมิน โดยสรุป ดังนี้
….……………………………………………………….......................................................………………….…………………..………
……………………………………………………..................................................………………..……………………………….………
 มีความเห็นแตกตาง ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
….………………..........................................................………………………………………………………….…………………..………
………………………………….....................................................…………………………………..……………………………….………
2. การพัฒนา
….………………………….........................................................……………………………………………….…………………..………
……………………………………….....................................................……………………………..……………………………….………
3. อื่นๆ
….…………………………………………………………….........................................................…………….…………………..………
ลงชื่อ……………………………………...
(………………………........………)
ตําแหนง………………….……..……….
วันที่….…..เดือน………..…….พ.ศ……..
ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง
 เห็นดวยกับการประเมิน โดยสรุป ดังนี้
….………………………………………………………….....................................................……………….…………………..………
.........................................................……………………………………………………………..……………………………….………
 มีความเห็นแตกตาง ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
….…………………......................................................……………………………………………………….…………………..………
…………………….................................................………………………………………………..……………………………….………
2. การพัฒนา
….……………………......................................................…………………………………………………….…………………..………
…………………………………………….................................................………………………..……………………………….………
3. อื่นๆ
….…….......................................................…………………………………………………………………….…………………..………
ลงชื่อ……………………………………...
(………………………........………)
ตําแหนง………………….……..……….
วันที่….…..เดือน………..…….พ.ศ……..
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สวนที่ 4 : การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (แบบสรุปคะแนนประเมิน)
คะแนน
คะแนน
รายการประเมิน
เต็ม
ประเมิน
1. องคประกอบที่ 1 คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
(100)
1.1 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตลอดจนงานบริการที่เกี่ยวของ
10
1.2 มีความขยันหมั่นเพียรและความอุตสาหะ ตลอดจนความตั้งใจมุงมั่นที่จะทํางาน
10
ใหสําเร็จ
1.3 มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี และใหความรวมมือ
10
ในการดําเนินงานและการแกปญหาของสวนรวม
1.4 การแสดงออกถึงการมีจิตสํานึกที่ดีในการใหบริการ อํานวยความสะดวกแกนักศึกษา
10
ผูรับบริการ ประชาชน และสังคม ดวยความมีน้ําใจ มีอัธยาศัยที่ดี เอื้อเฟอ ปราศจากอคติ
และใชกิริยาวาจาที่สุภาพออนโยน
1.5 มีความเสียสละ อุทิศเวลาใหกับงานที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติงานตรงตอเวลา ใชเวลา
10
ในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนประโยชนแกมหาวิทยาลัยอยางเต็มที่ และปฏิบัติตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ
1.6 มีความสนใจในการพัฒนาตนเองเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดเปนผลดี
10
1.7 เชาวนปญญาและความสามารถในการแกไขปญหา และมีความถนัดในงานที่ไดรับ
10
มอบหมายใหปฏิบัติ
1.8 ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงรักษาจรรยาบรรณตอวิชาชีพ
10
1.9 ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปน
10
ธรรม
1.10 รับฟงคําแนะนําและใหความเคารพตอผูบังคับบัญชา รวมทั้งใหความคิดเห็นและ
10
เสนอแนะตอผูบังคับบัญชาโดยสุจริตในสิ่งที่เห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางาน
ในความรับผิดชอบของตน
คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 1 =
2. องคประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(100)
2.1 ดานคุณภาพและปริมาณงาน
50
- พิจารณาถึงระดับคุณภาพของผลงานและปริมาณงานที่ไดปฏิบัติตามภาระงาน
ที่ไดรับมอบหมายในชวงระยะเวลาการประเมิน
2.2 ดานความรูความสามารถ
50
- พิจารณาถึงการมีความรูค วามสามารถที่จํา เปนตองใชในการปฏิบัติงานตามที่
กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง และในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 2 =
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รายการประเมิน
3. องคประกอบที่ 3 คุณลักษณะสวนบุคคล
3.1 ประพฤติตนอยูในวินัยของราชการ และความประพฤติสวนตัวเหมาะสม
3.2 มีมนุษยสัมพันธดีตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงานและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3.3 ไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน ไดรับความรักใคร และนับถือ
3.4 เปนผูที่มีพฤติกรรมและทัศนคติในเชิงบวกในการทํางานและตอผูรวมงาน

คะแนน
เต็ม
(100)
30
30
20
20

คะแนน
ประเมิน

คะแนนประเมินในองคประกอบที่ 3 =
* ผูขอรับการประเมินผลการปฏิบัติงานไดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ ในระดับไมต่ํากวา 3.50

คะแนน ถือวาผานเกณฑการประเมิน
ผูขอรับการประเมินผลการปฏิบัติงานไดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ ในระดับต่ํากวา 3.50 คะแนน
ใหมหาวิทยาลัยเลิกจาง หรือ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจะใหโอกาสผูขอรับการประเมินปรับปรุงการทํางาน ผูขอรับ
การประเมินผูนั้นตองไดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ ในระดับไมต่ํากวา 3 คะแนน และใหผูขอรับการประเมิน
ปรับปรุงการทํางานอีกไมเกิน 3 เดือนก็ได
(ก) คะแนนเฉลี่ยในแตละองคประกอบ
คะแนนรวมแตละองคประกอบ X 5
100
องคประกอบที่ 1 ไดคะแนนเฉลี่ย ...............คะแนน
องคประกอบที่ 2 ไดคะแนนเฉลี่ย ...............คะแนน
องคประกอบที่ 3 ไดคะแนนเฉลี่ย ...............คะแนน

(ข) คาคะแนนเฉลี่ยของ 3 องคประกอบ
= คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 1 + คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 2
+ คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 3
3
=
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สวนที่ 5 : ขอเสนอ / ความเห็น
ความเห็นในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระยะที่.........ครั้งที่..........
1. ความเห็นประกอบการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการฯ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
2. ผลสรุป
 ผานเกณฑการประเมิน
 ไมผานเกณฑการประเมิน สมควรใหพนจากการปฏิบัติราชการ
 ปรับปรุง (เหตุผลประกอบ)......................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………….……………………….ประธานกรรมการ
(……………………….….……………………...)
ตําแหนง……………………………..…..………………
วันที…่ …….เดือน…………….………พ.ศ…….….…
ลงชื่อ…………………….……………………….กรรมการ
(…………………….…………………………...)
ตําแหนง…………………………..………….…………
วันที…่ …….เดือน………….………..…พ.ศ…..….…

ลงชื่อ…………………….………………………….กรรมการ
(…………………….……….………………...)
ตําแหนง………………….……………..………………
วันที…่ …….เดือน……….…….………พ.ศ…...….…

ลงชื่อ…………………….……………………….กรรมการ
(…………………….…………………………...)
ตําแหนง…………………..……………..………………
วันที…่ …….เดือน………….………พ.ศ……….….…

ลงชื่อ……………….…………………………….กรรมการและเลขานุการ
(…………………….……………………...)
ตําแหนง…………………………...…………………
วันที…่ …….เดือน………….………พ.ศ……….…
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สวนที่ 6 : ความเห็นและคําสั่งผูมีอํานาจสั่งจาง
 เห็นดวยกับการประเมิน และการดําเนินการขางตนทุกประการ
 มีความเห็นแตกตางจากการประเมิน หรือการดําเนินการขางตน ดังนี้ (โปรดชี้แจงเหตุผลประกอบความเห็น)
………………………………………………………………………………...…………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………...……………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………...……………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………...……………………………………………………….………………
ลงชื่อ…………………………..………….……………..
(………………………………………...………….)
ตําแหนง…….…………………………………………...…
..............……………………………………...…
วันที…่ …...….เดือน……..…………….พ.ศ…..….…

สวนที่ 7 : การรับทราบผลการประเมินสําหรับผูรับการประเมิน
ความเห็นในการประเมิน
 ไดรับทราบผลการประเมินแลว
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินที่ไดรบั แจง (ถามี)
……………………………………..……………………………………………………………….…………………….……………………………………………………..……
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….….………

ลงชื่อ………………….………………….………….ผูขอรับการประเมิน
(..........................................................)
วันที่…….….เดือน…………..……….พ.ศ….….…

 หากผูขอรับการประเมินไมเห็นดวยกับการประเมิน สามารถยื่นหนังสือหรือขอมูลเกี่ยวกับการประเมินถึงผูบังคับบัญชา
ไดภายใน 15 วัน นับจากวันที่ไดรับทราบผลการประเมิน
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สวนที่ 8 การบันทึกการแจงผลการประเมินสําหรับหนวยงานตนสังกัด
 ไดแจงผลการประเมินและผูรับการประเมินไดลงนามรับทราบแลว
 ไดแจงผลการประเมินเมื่อวันที่...........................................................แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบ
โดยมี นาย/นาง/นางสาว...................................................................เปนพยาน

ลงชื่อ………………….……….…………….….พยาน
(..........................................................)
ตําแหนง...........................................................
วันที…่ …….เดือน…………………….พ.ศ…………
 ไดแจงผลการประเมิน โดยวิธสี ง ทางไปรษณียต อบรับ
เมือ่ วันที่....................................................................
ตามเอกสาร.....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ………………….……….…………..….….
(..........................................................)
ตําแหนงคณบดี/ผูอํานวยการ...........................................................
วันที…่ …….เดือน…………………….พ.ศ……….…

