
แบบหมายเลข 1 
แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ฉบับที่ ..../2552  เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินเพื่อตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 

แบบประเมินทดลองปฏิบัตงิาน 
พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ 

 

สําหรับการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน           
                          

 

สวนที่ 1  :  ขอมูลเบ้ืองตน/ประวัติสวนตัวและผลงานของผูรับการประเมิน 

1. ช่ือผูขอรับการประเมิน……………………………..…...…..…………………………………………………… 
2. เกิดวันท่ี ...............เดือน.........................................พ.ศ..............................   อายุ.................................ป 
3. การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุด) 
                       คุณวุฒิ /สาขา                               ป พ.ศ.ท่ีจบ                         ช่ือสถานศึกษา 
 3.1...........................................................      ...........................    .......................................................... 
 3.2 ..........................................................      ...........................    .......................................................... 
 3.3 ..........................................................     .............................   .......................................................... 
4.    ตําแหนง……………..…………….…………………………………....…….. (ตําแหนงเลขท่ี ………………….) 
       สังกัด งาน / สาขาวิชา.....…………………………….……….…………………………………………………….      
       คณะ / สํานัก / สถาบัน / กอง/สํานักงาน...................................…มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
       เริ่มทดลองปฏิบัติงานเมื่อ วันท่ี …………เดือน …………….…..………………พ.ศ. ………………… 
       ไดทดลองปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลา……...เดือน………..………..วนั  (นับถึงวันท่ีกรอกแบบประเมิน) 
5. ประวัติการรับราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  (ถามี) 

เคยไดรับการจางใหดํารงตําแหนง................................................................................................. 
สังกัดหนวยงาน.......................................................................................................................... 

สถานภาพการจางงาน เปน    ขาราชการ   ลูกจางเงินรายได   อื่นๆ ได.............................................
ชวงระยะเวลาการจางงานดังกลาวระหวาง........................................................................................................ 
ปจจุบันไดรับคาตอบแทน/ คาจาง...............................บาท 

6. ประวัติการลา  นับต้ังแตเริ่มทดลองปฏิบัติงาน  มีวันลากิจ............วัน   วันลาปวย...........วัน   วันลาพักผอน............วัน    
วันลาคลอดบุตร...................วัน    มาสาย..................ครั้ง 
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7. ภาระงานท่ีไดปฏิบัติระหวางชวงการประเมิน  

ลําดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
(สรุปเฉพาะท่ีเปนงานสําคัญ ๆ และเรียงความลําดับความสําคัญ) 

ผลงานท่ีปฏิบัติ  
(ระบุจํานวนช้ิน หรือวาปฏิบัติ
เปนประจํา หรือเปนครั้งคราว)  

และเอกสารประกอบ 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
   ลงช่ือ ................................................................ผูขอรับการประเมิน 
         (.....................................................................) 
   วันท่ี ..........เดือน.................................พ.ศ.................... 
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สวนที่ 2  :  ความเห็นของผูใหคําแนะนํา / กํากับดูแลการทดลองปฏิบัติงาน 

ผูรับการประเมินไดปฏิบัติหนาที่ ภายใตการแนะนํา / กํากับดแูล การปฏิบัติงานโดย 
นาย / นาง / นางสาว…………………………………………………………………………………………………….. 
ความเห็นของผูใหคําแนะนํา / กํากับดูแลการทดลองปฏิบัติงาน 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 
 

                               ลงช่ือ ........................................................................... 
                ตําแหนง...................................................................... 
                วันท่ี ..........เดือน.................................พ.ศ.................. 
 

สวนที่ 3  :  ความเห็นของหัวหนางาน / หัวหนาฝาย / หัวหนาสาขาวิชา หรือผูบังคับบัญชาขั้นตนตามสายงาน 
 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 
 

                               ลงช่ือ ........................................................................... 
                ตําแหนง....................................................................... 
                วันท่ี ..........เดือน.................................พ.ศ.................... 
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สวนที่ 4  :  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน (แบบสรุปคะแนนประเมิน) 
คาคะแนนในแตละองคประกอบของคณะกรรมการ 

(ขอมูลจากใบกรอกคะแนนของกรรมการ) 
รายการประเมิน 

ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ 
กรรมการและ
เลขานุการ 

องคประกอบท่ี 1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
1.1  ไดปฏิบัติงานสอนหรือชวยสอนประจําวิชาใดวิชาหน่ึงที่กําหนดไว
ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและงานอื่น ๆ ตามภาระงานที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะ/หนวยงาน 
1.2 มีความรูความเช่ียวชาญในสาขาของตน 
 

     

คาคะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี  1  (คะแนนรวมจากกรรมการทุกคน   ÷  จํานวนกรรมการผูประเมิน)   =    

องคประกอบท่ี 2 คุณลักษณะในการปฏิบตังิาน 
2.1 มีความเอาใจใสหาความรูเพ่ิมเติม 
2.2 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 
และเต็มเวลา 
2.3 ปฏิบัติหนาที่ตรงตอเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ 
2.4 มีคุณธรรม จริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
2.5 มีมนุษยสัมพันธดี และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดเปน
อยางดี 
2.6 มีความเสียสละ อุทิศเวลาใหกับงานที่ไดรับมอบหมาย และ 
งานบริการท่ีเก่ียวของ 
2.7 มีความประพฤติเหมาะสมทั้งในดานสวนตัวและการทํางาน  
และปฏิบัติตนใหเปนที่เคารพนับถือ 

     

คาคะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี  2  (คะแนนรวมจากกรรมการทุกคน   ÷  จํานวนกรรมการผูประเมิน)  =    
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คาคะแนนในแตละองคประกอบของคณะกรรมการ 
(ขอมูลจากใบกรอกคะแนนของกรรมการ) 

รายการประเมิน 
ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ 
กรรมการและ
เลขานุการ 

องคประกอบท่ี 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
3.1   ดานการสอน 

3.1.1    ภาระงานสอนที่รบัผิดชอบมีปริมาณเปนไปตามเกณฑ
ที่หนวยงานกําหนด 

3.1.2 ความสามารถในการสอน และระดับคุณภาพงานสอน 
(พิจารณาจากผลการประเมินการสอน และ การประเมินของผูสอนรวม) 

3.1.3 ความสามารถในการผลิตผลงานดานการสอน เชน คูมือ
การสอน  เอกสารประกอบการสอน  สื่อการสอน ฯลฯ 
       3.2   ดานงานวิชาการ งานวิจัย และงานอ่ืนท่ีเทียบเทา  

3.2.1 ความสามารถดานวิชาการ  (พิจารณาจากความรูใน
เน้ือหาวิชาการและความสามารถท่ีจะสอนไดหลายวิชา รวมทั้งการ
ติดตามความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาที่จะสอนและที่เก่ียวของ 
เพ่ือเพิ่มพูนความรูใหมๆ  และมีผลงานทางวิชาการเปนที่ยอมรับ) 

3.2.2 ความสามารถดานวิจัย และการเขียนเอกสารประกอบ
คําบรรยาย/ตํารา (พิจารณาจากภาระงาน ปริมาณงาน คุณภาพ และ
จริยธรรมในการทํางานวิจัย ตองไมลอกเลียนผลงานผูอื่นโดยไม
อางอิงช่ือเจาของหรือไมไดรับอนุญาต) 
       3.3  ดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  การบริการทางวิชาการ  
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  การบริหาร หรือดานอ่ืนๆ ท่ีไดรับ
มอบหมาย  

3.3.1 การกําหนดตารางเวลา (Offices Hours) ใหนักศึกษา
เขาพบ และจํานวนช่ัวโมงในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาตอสัปดาห 

3.3.2 จํานวนนักศึกษาในความดูแลในฐานะอาจารยที่
ปรึกษา และการใหคําแนะนําแกนักศึกษา 

3.3.3 การดูแลใหนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม  และ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

3.3.4 ความรับผิดชอบในการทํางานบริการวิชาการ หรือการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หรือการบริหาร หรืองานอื่นๆ ตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

3.3.5 คุณภาพงานบริการทางวิชาการท่ีสอดคลองกับ
วิชาชีพหรือสาขาวิชา  

3.3.6 จํานวนคร้ังที่ไดรบัเชิญเปนวิทยากรท้ังภายในและ 
ภายนอกหนวยงาน 

     

คาคะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี  3 (คะแนนรวมจากกรรมการทุกคน   ÷  จํานวนกรรมการผูประเมิน)   =    
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* เกณฑการประเมินตองไดคะแนนเฉล่ียแตละองคประกอบไมนอยกวา 3  จึงถือวาผานการประเมิน 
สรุปคะแนนเฉลี่ยในแตละองคประกอบ 
 องคประกอบท่ี 1  ไดคะแนนเฉลี่ย ...............คะแนน 

 องคประกอบท่ี 2  ไดคะแนนเฉลี่ย ...............คะแนน 

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

สวนที่ 5  :  ขอเสนอ / ความเห็น 

   ความเห็นในการประเมิน 
1. ความเห็นประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

       2.   ผลสรุป    
 ผานเกณฑการประเมินท่ีกําหนด  

 ใหมาทําสัญญาจาง  ภายในวันที่ .............../.............................../................  
 ไมผานเกณฑการประเมินท่ีกําหนด 

 ใหพนจากการปฏิบัติราชการ ต้ังแตวันท่ี .............../.............................../................. 
 

                            ลงช่ือ…………………….……………………….ประธานกรรมการ 
        (…………………….……………………...) 
ตําแหนง…………………………..……………… 
วันที่……….เดือน………….………พ.ศ…..….… 

 

ลงช่ือ…………………….……………………….
กรรมการ 

         (…………………….……………………...) 
ตําแหนง…………………………..……………… 
วันที่……….เดือน………….………พ.ศ…..….… 

 ลงช่ือ…………………….……………………….
กรรมการ 

          (…………………….……………………...) 
ตําแหนง…………………………..……………… 
วันที่……….เดือน………….………พ.ศ…..….… 

ลงช่ือ…………………….……………………….
กรรมการ 

         (…………………….……………………...) 
ตําแหนง…………………………..……………… 
วันที่……….เดือน………….………พ.ศ…..….… 

 
ลงช่ือ…………………….……………………….

กรรมการและเลขานุการ 
          (…………………….……………………...) 
ตําแหนง…………………………..……………… 
วันที่……….เดือน………….………พ.ศ…..….… 

 
สวนที่ 6 : ความเห็นและคําสั่งผูมีอํานาจส่ังจาง 

   เห็นดวยกบัการประเมิน และการดําเนินการขางตนทุกประการ 
   มีความเหน็แตกตางจากการประเมิน หรอืการดําเนินการขางตน  ดังน้ี (โปรดช้ีแจงเหตุผลประกอบความเห็น) 
………………………………………………………………………………...……………………………………………  
      ลงช่ือ………………………………………………….. 
              (…………………………………………….) 
      ตําแหนง………………………………………………. 
      วันท่ี……...….เดือน……..…………….พ.ศ…..………                          


	   ความเห็นในการประเมิน

