
แบบหมายเลข 4 
แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ฉบับที่ ..../2552  เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินเพื่อตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 

แบบประเมินทดลองปฏิบัตงิาน 
พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทท่ัวไป วชิาชพีเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

 

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 /ภาควิชา/สาขาวิชา.....………………………….…………………………………………………….      
       คณะ / สํานัก / สถาบัน / กอง /สํานักงาน...................................…......................................................................... 
       ปฏิบัติหนาท่ีศูนย .....................................มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ
       เริ่มทดลองปฏิบัติงานเมื่อ วันท่ี …………เดือน …………….…..………………พ.ศ. ………………… 
       ไดทดลองปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลา……...เดือน………..………..วนั  (นับถึงวันท่ีกรอกแบบประเมิน) 
5. ประวัติการรับราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  (ถามี) 

5.1 เคยไดรับการจางใหดํารงตําแหนง................................................................................................. 
       สังกัดหนวยงาน............................................................................................................................. 

สถานภาพการจางงาน เปน    ขาราชการ   ลูกจางเงินรายได  อื่นๆ ไดแก......................................... 
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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สวนท่ี 2 : ความเห็นของผูใหคําแนะนํา / กํากับดูแลการทดลองปฏิบัตงิาน 

ผูรับการประเมินไดปฏิบัติหนาที่ ภายใตการ แนะนํา / กํากับดูแล การปฏิบัติงานโดย 
นาย / นาง / นางสาว………………………………………………………………………………………………………… 
ความเห็นของผูใหคําแนะนํา / กํากับดูแลการทดลองปฏิบัติงาน 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
 

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

 

สวนท่ี 3 : ความเห็นของหัวหนางาน / หัวหนาฝาย / หัวหนาสาขาวิชา หรือผูบังคับบัญชาชั้นตนตามสายงาน 
 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
 
 

                               ลงช่ือ ........................................................................... 
                ตําแหนง....................................................................... 
                วันท่ี ..........เดือน.................................พ.ศ.................. 
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สวนท่ี 4 : การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏบิัติงาน (แบบสรุปคะแนนประเมิน) 
คาคะแนนในแตละองคประกอบของคณะกรรมการ 

(ขอมูลจากใบกรอกคะแนนของกรรมการ) 
รายการประเมิน 

ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ 
กรรมการและ
เลขานุการ 

1.  องคประกอบท่ี 1 คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน  (คะแนนเต็ม 100) 
1.1 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตลอดจนงาน   

บริการท่ีเก่ียวของ 
1.2 มีความขยันหมั่นเพียรและความอุตสาหะ ตลอดจนความ

ต้ังใจมุงมั่นที่จะทํางานใหสําเร็จ 
1.3 มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี 
1.4 การแสดงออกถึงการมีจิตสํานึกที่ดีในการใหบริการ 
1.5 มีความเสียสละ อุทิศเวลาใหกับงานที่ไดรับมอบหมาย

ปฏิบัติหนาที่ ตรงตอเวลา 
1.6 มีความสนใจในการพัฒนาตนเองเ พ่ือใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 
1.7 เชาวนปญญาและความสามารถในการแกไขปญหา และ 

มีความถนัดในงานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ 
1.8 การปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมและซื่อสัตย

สุจริต 
1.9 มีความรวมมือในการดําเนินงานและการแกไขปญหา

ของสวนรวม 

     

คาคะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี  1  (คะแนนรวมจากกรรมการทุกคน   ÷  จํานวนกรรมการผูประเมิน)   =    

2.  องคประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 100) 
         2.1 ดานคุณภาพและปริมาณงาน 

- พิจารณาถึงระดับคุณภาพของผลงานและปริมาณงานที่ได
ปฏิบัติตามภาระงานที่ไดรับมอบหมายในชวงระยะเวลาการประเมิน       

2.2 ดานความรูความสามารถ 
- พิจารณาถึงการมีความรูความสามารถที่จํา เปนตองใช 

ในการปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนด ตําแหนง  และ
ในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

     

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

รายการประเมิน 
ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ 
กรรมการและ
เลขานุการ 

3.  องคประกอบท่ี 3 คุณลักษณะสวนบุคคล (คะแนนเต็ม 100) 
3.1 ประพฤติตนอยูในวินัยของราชการ และความประพฤติ    

สวนตัวเหมาะสม 
3.2 มีมนุษยสัมพันธดีตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงานและบุคคลอื่นๆ 

ที่เก่ียวของ 
3.3 ไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน ไดรับความรักใคร และนับถือ 
3.4 เปนผูที่มีพฤติกรรมและทัศนคติในเชิงบวกในการทํางานและ

ตอผูรวมงาน 

     

คาคะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี  3 (คะแนนรวมจากกรรมการทุกคน   ÷  จํานวนกรรมการผูประเมิน)   =    
 

* กรณีประเมินทดลองปฏิบัติงานตองไดคะแนนเฉล่ียแตละองคประกอบไมนอยกวา 3  ใน  5  จึงถือวาผานการ
ประเมินคะแนนเฉล่ียในแตละองคประกอบ 
คะแนนเฉล่ียในแตละองคประกอบ 
  องคประกอบท่ี 1  ไดคะแนนเฉลี่ย ...............คะแนน 

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

  องคประกอบท่ี 3  ไดคะแนนเฉลี่ย ...............คะแนน 
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สวนท่ี 5 : ขอเสนอ / ความเห็น 
 
    ความเห็นในการประเมิน 

1. ความเห็นประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

        2.   ผลสรุป     ผานเกณฑการประเมินท่ีกําหนด  สมควรจางใหปฏิบัติงานตอไป                                                
      ไมผานเกณฑการประเมินท่ีกําหนด  สมควรใหพนจากการปฏิบัติงาน   

 

                           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 หรอืการดําเนนิการขางตน  ดังน้ี (โปรดช้ีแจงเหตุผลประกอบความเห็น) 

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

 
      ลงช่ือ………………………………………………….. 
              (…………………………………………….) 
      ตําแหนง………………………………………………. 
      วันท่ี……...….เดือน……..…………….พ.ศ…..……                          


	    ความเห็นในการประเมิน

