
แบบหมายเลข 5 
แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจาํมหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

ฉบบัท่ี ..../2552  เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินทดลองปฏิบติังาน และการประเมินเพื่อต่อสญัญาจา้งพนกังานมหาวทิยาลยั 

แบบประเมินเพือ่ต่อสัญญาจ้าง 
พนักงานมหาวทิยาลยัตําแหน่งประเภททัว่ไป   วชิาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

 
                สําหรับการประเมินเพือ่ต่อสัญญาจ้างคร้ังที.่............ 
 

 
1. ช่ือผูข้อรับการประเมิน……………………………..…...…..…………………………………………………… 
2. เกิดวนัท่ี ...............เดือน.........................................พ.ศ.....................   อาย.ุ................................ปี 
3. การศึกษาระดบัอุดมศึกษา (เรียงจากวฒิุสูงสุด) 
                       คุณวฒิุ  / สาขา                            ปี พ.ศ.ท่ีจบ                         ช่ือสถานศึกษา 
 3.1...........................................................      ...........................     ......................................................... 
 3.2 ..........................................................      ...........................     ......................................................... 
 3.3 ..........................................................      ...........................     ......................................................... 
 3.4..........................................................       ...........................     ......................................................... 
4.    ดาํรงตาํแหน่ง……………..…………….……………………………………………(ตาํแหน่งเลขท่ี ………….)     
       สงักดั งาน / ฝ่าย / สาขาวิชา....………………….……………………………………………..………………….      
       คณะ / สาํนกั / สถาบนั / กอง /สาํนกังาน...................................….......................................................................... 
       ปฏิบติัหนา้ท่ีศูนย ์.....................................มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 
5. เร่ิมทดลองปฏิบติังานเม่ือ วนัท่ี …………เดือน …………….…..……………พ.ศ. ……………......โดยไดรั้บ      
       ค่าตอบแทน/ค่าจา้ง.......................................บาท   
       ผา่นการประเมินทดลองปฏิบติังาน   เม่ือวนัท่ี …………เดือน………………........พ.ศ................... 
6. การปฏิบติัราชการตามสญัญาจา้งปฏิบติังาน 

6.1 ทาํสัญญาจา้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี......... เดือน.................. พ.ศ. ............ถึงวนัท่ี ......... เดือน.....................พ.ศ. ............   
6.2 ทาํสัญญาจา้งคร้ังท่ี2  เม่ือวนัท่ี......... เดือน.................. พ.ศ. ............ถึงวนัท่ี ......... เดือน.....................พ.ศ. ............  
6.3 ทาํสัญญาจา้งคร้ังท่ี3  เม่ือวนัท่ี......... เดือน.................. พ.ศ. ............ถึงวนัท่ี ......... เดือน.....................พ.ศ. ............   

 6.4 ทาํสญัญาจา้งคร้ังท่ี4  เม่ือวนัท่ี......... เดือน.................. พ.ศ. ............ถึงวนัท่ี ......... เดือน.....................พ.ศ. ............     
 6.5 ทาํสญัญาจา้งคร้ังท่ี5  เม่ือวนัท่ี......... เดือน.................. พ.ศ. ............ถึงวนัท่ี ......... เดือน.....................พ.ศ. ........... 

7.    ปัจจุบนัปฏิบติัราชการตามสญัญาจา้งปฏิบติังานคร้ังท่ี..............  เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี...............เดือน......................พ.ศ. ........ 
  และส้ินสุดวนัท่ี...............เดือน......................พ.ศ. ........ไดรั้บค่าตอบแทน/ค่าจา้ง....................................บาทต่อเดือน 
  และ    เป็นสมาชิกกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานมหาวิทยาลยั 

 ไม่เป็นสมาชิกกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานมหาวทิยาลยั 
 เคยเป็นแต่ลาออกจากสมาชิกกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานมหาวทิยาลยั  เม่ือ............................... 

 
 

ส่วนที ่1  :  ข้อมูลเบือ้งต้น/ประวตัส่ิวนตวัและผลงานของผู้รับการประเมิน 
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8. ภาระงานท่ีไดป้ฏิบติั  
  (สาํหรับการประเมินเพื่อต่อสญัญาจา้ง คร้ังท่ี ..........ระหวา่งวนัท่ี................................ถึงวนัท่ี..................................) 

ลาํดบัที ่
งานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
ตามตาํแหน่งหน้าที ่

ผลงานทีไ่ด้ปฏิบัติได้จริง 

1. 

 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 

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

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

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

งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ิมเติมจากผูบ้งัคบับญัชา          
     ………………….……………...…………………….. 
     ………………….……………...…………………….. 
     ………………….……………...…………………….. 
     ………………….……………...…………………….. 

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

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

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

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

 

            ขอรับรองวา่ ขอ้มูลประกอบการประเมิน  ผลการปฏิบติังาน
ขา้งตน้เป็นความจริง 
 
                ลงนาม………………………………ผูข้อรับการประเมิน  
                    (………………….…………………...) 
                     ตาํแหน่ง…………………………….. 
                           วนัท่ี……../…….……/……… 

            ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งแลว้ 
 
 

ลงนาม…………..……………ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้    
                                                          ตามสายงาน 
      (…………………..…………...)
ตาํแหน่ง…………………..……………                
        วนัท่ี………/…………/…...… 
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ส่วนที ่2  ข้อมูลและความคดิเห็นเกีย่วกบัผลงานของผู้รับการประเมิน (สําหรับผู้รับการประเมินกรอก) 

           ระบุผลงานท่ีเห็นวา่มีความสาํคญัในช่วงเวลาประเมิน 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
 

รายการประเมิน 
คะแนน
เตม็ 

คะแนนท่ีได ้
จากการ
ประเมิน 

1. องค์ประกอบที่  1 คุณลกัษณะในการปฏิบัติงาน 
1.1 มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายตลอดจนงานบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.2 มีความขยนัหมัน่เพียรและความอุตสาหะ ตลอดจนความตั้งใจมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงานใหส้าํเร็จ 
1.3 มีความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
1.4 การแสดงออกถึงการมีจิตสาํนึกท่ีดีในการใหบ้ริการ 
1.5 มีความเสียสละ อุทิศเวลาใหก้บังานท่ีไดรั้บมอบหมายปฏิบติัหนา้ท่ี  ตรงต่อเวลา 
1.6 มีความสนใจในการพฒันาตนเองเพ่ือใหส้ามารถปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 
1.7เชาวน์ปัญญาและความสามารถในการแก้ไขปัญหา  และมีความถนัดในงานท่ีได้รับ

มอบหมายใหป้ฏิบติั 
1.8 การปฏิบติัตนตามหลกัคุณธรรมและจริยธรรมและซ่ือสัตยสุ์จริต 
1.9 มีความร่วมมือในการดาํเนินงานและการแกไ้ขปัญหาของส่วนร่วม 

100  

คะแนนประเมินในองคป์ระกอบท่ี 1  =  
2.  องค์ประกอบที ่ 2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน 
         2.1 ด้านคุณภาพและปริมาณงาน 

- พิจารณาถึงระดบัคุณภาพของผลงานและปริมาณงานท่ีไดป้ฏิบติัตามภาระงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายในช่วงระยะเวลาการประเมิน          

2.2  ด้านความรู้ความสามารถ 
- พิจารณาถึงการมีความรู้ความสามารถท่ีจาํ เป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานตามท่ีกาํหนดไว้

ในมาตรฐานกาํหนด ตาํแหน่ง  และในการปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

100  

คะแนนประเมินในองคป์ระกอบท่ี 2  =  
3.องค์ประกอบที ่3 คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

3.1 ประพฤติตนอยูใ่นวินยัของราชการ และความประพฤติ    ส่วนตวัเหมาะสม 
3.2 มนุษยสัมพนัธ์ดีต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงานและบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   
3.3 ไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน ไดรั้บความรักใคร่ และนบัถือ   
3.4 เป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมและทศันคติในเชิงบวกในการทาํงานและต่อผูร่้วมงาน 

 

100  

คะแนนประเมินในองคป์ระกอบท่ี 3  =  
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คะแนนเฉลีย่จากการประเมิน ทั้ง  3  องค์ประกอบ  =      
 
 
สรุปความคดิเห็นเกีย่วกบัระดับผลความสําเร็จของผลงานทีไ่ด้ปฏิบัต ิ

 
 

             ดีเด่น             ดี                ยอมรับได ้       ควรปรับปรุง      ตอ้งปรับปรุง                           
       
 
                                                             ลงนาม ….……………….………………. ผูรั้บการประเมิน 
                                                                                  (……………………………………) 

                                                              วนัท่ี………/………….…/………. 
 
 
 
หมายเหตุ 

  ระบุมาตรฐานงานท่ีควรปฏิบติัตามหนา้ท่ีรับผดิชอบนั้น  โดยวดัจากปริมาณผลงานของช่วงเวลา      
ท่ีประเมิน และคุณภาพงานซ่ึงอาจเป็นร้อยละของความผดิพลาดหรือระยะเวลาท่ีควรปฏิบติัแลว้เสร็จ 

  พิจารณาจากความสาํเร็จของผลงานท่ีไดป้ฏิบติัจริงทั้งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามตาํแหน่งหนา้ท่ี   
และตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมายเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(องค์ประกอบที่ 1 + องค์ประกอบที ่2 + องค์ประกอบที่ 3) 
3 
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ส่วนที ่3  ความเห็นของหัวหน้างาน หรือผู้บังคบับัญชาช้ันต้นตามสายงาน 

ความเห็นของผู้บังคบับัญชาช้ันต้น 

  เห็นดว้ยกบัการประเมิน  โดยสรุป  ดงัน้ี 
       ….………………………………………………………………………….…………………..……… 
……………………………………………………………………..……………………………….……… 
  มีความเห็นแตกต่าง  ดงัน้ี 
1.  การประเมินผลการปฏิบติังาน 
     ….………………………………………………………………………….…………………..……… 
……………………………………………………………………..……………………………….……… 
2.  การพฒันา 
     ….………………………………………………………………………….…………………..……… 
……………………………………………………………………..……………………………….……… 
3.  อ่ืนๆ 
     ….………………………………………………………………………….…………………..……… 
 
                                                                                          ลงช่ือ……………………………………... 
                                                                                                       (……………………….………) 
                                                                                          ตาํแหน่ง………………….……..………. 
                                                                                          วนัท่ี….…..เดือน………..…….พ.ศ…….. 
 
ความเห็นของผู้บังคบับัญชาเหนือขึน้ไปอกีช้ันหน่ึง 
  เห็นดว้ยกบัการประเมิน  โดยสรุป  ดงัน้ี 
       ….………………………………………………………………………….…………………..……… 
……………………………………………………………………..……………………………….……… 
  มีความเห็นแตกต่าง  ดงัน้ี 
1.  การประเมินผลการปฏิบติังาน 
     ….………………………………………………………………………….…………………..……… 
……………………………………………………………………..……………………………….……… 
2.  การพฒันา 
     ….………………………………………………………………………….…………………..……… 
……………………………………………………………………..……………………………….……… 
3.  อ่ืนๆ 
     ….………………………………………………………………………….…………………..……… 
 
                                                                                          ลงช่ือ……………………………………... 
                                                                                                       (……………………….………) 
                                                                                          ตาํแหน่ง………………….……..………. 
                                                                                          วนัท่ี….…..เดือน………..…….พ.ศ……… 
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    ส่วนที ่4 : การประเมินผลเพือ่ต่อสัญญาของคณะกรรมการประเมินการต่ออายุสัญญา (ใบสรุปคะแนนประเมิน) 

รายการประเมิน 

ค่าคะแนนในแต่ละองคป์ระกอบของคณะกรรมการ 
(ขอ้มูลจากใบกรอกคะแนนของกรรมการ) 

ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ 
กรรมการและ
เลขานุการ 

1.  องค์ประกอบที ่1 คุณลกัษณะในการปฏิบัตงิาน  (คะแนนเตม็ 100) 
1.1 มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายตลอดจน

งานบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.2 มีความขยนัหมัน่เพียรและความอุตสาหะ ตลอดจนความตั้งใจ

มุ่งมัน่ท่ีจะทาํงานใหส้าํเร็จ 
1.3 มีความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
1.4 การแสดงออกถึงการมีจิตสาํนึกท่ีดีในการใหบ้ริการ 
1.5 มีความเสียสละ อุทิศเวลาให้กับงานท่ีได้รับมอบหมาย

ปฏิบติัหนา้ท่ี ตรงต่อเวลา 
1.6 มีความสนใจในการพัฒนาตนเองเ พ่ือให้สามารถ

ปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 
1.7 เชาวน์ปัญญาและความสามารถในการแก้ไขปัญหา และมี 

ความถนดัในงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติั 
1.8 การปฏิบติัตนตามหลกัคุณธรรมและจริยธรรมและซ่ือสัตย ์ 

สุจริต 
1.9 มีความร่วมมือในการดาํเนินงานและการแกไ้ขปัญหา

ของส่วนร่วม 

     

ค่าคะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  1  (คะแนนรวมจากกรรมการทุกคน   ÷  จํานวนกรรมการผู้ประเมนิ)   =    

2.  องค์ประกอบที ่2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 100) 
         2.1 ด้านคุณภาพและปริมาณงาน 

- พิจารณาถึงระดบัคุณภาพของผลงานและปริมาณงานท่ีได้
ปฏิบติัตามภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมายในช่วงระยะเวลาการประเมิน       

2.2 ด้านความรู้ความสามารถ 
- พิจารณาถึงการมีความรู้ความสามารถท่ีจาํ เป็นตอ้งใชใ้นการ

ปฏิบติังานตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนด ตาํแหน่ง  และในการ
ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

     

ค่าคะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  2  (คะแนนรวมจากกรรมการทุกคน   ÷  จํานวนกรรมการผู้ประเมนิ)  =    
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รายการประเมิน 

ค่าคะแนนในแต่ละองคป์ระกอบของคณะกรรมการ 
(ขอ้มูลจากใบกรอกคะแนนของกรรมการ) 

ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ 
กรรมการและ
เลขานุการ 

3.  องค์ประกอบที ่3 คุณลกัษณะส่วนบุคคล (คะแนนเตม็ 100) 
 3.1   ประพฤติตนอยูใ่นวนิยัของราชการ และความประพฤติ    

ส่วนตวัเหมาะสม 
3.2    มีมนุษยสัมพนัธ์ดีต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงานและบุคคลอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.3     ไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ไดรั้บความรักใคร่ และนบัถือ 
3.4    เป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมและทศันคติในเชิงบวกในการทาํงานและ

ต่อผูร่้วมงาน 
 

     

ค่าคะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  3 (คะแนนรวมจากกรรมการทุกคน   ÷  จํานวนกรรมการผู้ประเมนิ)   =    
 
*  กรณปีระเมินต่อสัญญาจ้างต้องได้คะแนนเฉลีย่แต่ละองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 5  และคะแนนเฉลีย่ของ  3  
องค์ประกอบต้องไม่น้อยกว่า  3.25  ใน  5  จึงถือว่าผ่านการประเมิน 

 
สรุปผลการประเมิน  
 

(ก)  คะแนนเฉลีย่ในแต่ละองค์ประกอบ (ข)  ค่าคะแนนเฉลีย่ของ 3 องค์ประกอบ 
 องคป์ระกอบท่ี 1  ไดค้ะแนนเฉล่ีย ...............คะแนน 

องคป์ระกอบท่ี 2  ไดค้ะแนนเฉล่ีย ...............คะแนน 
องคป์ระกอบท่ี 3  ไดค้ะแนนเฉล่ีย ...............คะแนน 

 

=  คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 1 + คะแนนเฉล่ีย 
    องคป์ระกอบท่ี 2 + คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 3 

3 

      = 

 
สรุปผลการประเมินเพือ่ต่อสัญญาจ้างคร้ังที.่.......... 
    ผา่นเกณฑก์ารประเมิน        ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน  
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ส่วนที ่5 : ข้อเสนอ / ความเห็น 
 
    ความเห็นในการประเมินต่อสัญญาจ้างคร้ังที ่......... 

1. ความเห็นประกอบการประเมินการต่อสัญญาจ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

      2.   ผลสรุป     เห็นควรใหต่้อสญัญาจา้ง 
 เห็นควรใหต่้อสญัญาจา้ง  โดยใหป้รับปรุงแกไ้ข ดงัน้ี 

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

  เห็นควรไม่ต่อสญัญาจา้ง และใหพ้น้จากการปฏิบติังาน  เน่ืองจาก....................... 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                             ลงช่ือ…………………….……………………….ประธานกรรมการ 
        (…………………….……………………...) 
ตาํแหน่ง…………………………..……………… 
วนัท่ี……….เดือน………….………พ.ศ…..….… 

 
ลงช่ือ………………………………….กรรมการ 

         (…………………….……………………...) 
ตาํแหน่ง…………………………..……………… 
วนัท่ี……….เดือน………….………พ.ศ…..….… 

 ลงช่ือ………………………………….กรรมการ 
         (…………………….……………………...) 
ตาํแหน่ง…………………………..……………… 
วนัท่ี……….เดือน………….………พ.ศ…..….… 

 
ลงช่ือ………………………………….กรรมการ 

         (…………………….……………………...) 
ตาํแหน่ง…………………………..……………… 
วนัท่ี……….เดือน………….………พ.ศ…..….… 

 
ลงช่ือ………………...………….กรรมการและเลขานุการ 
          (…………………….……………………...) 
ตาํแหน่ง…………………………..……………… 
วนัท่ี……….เดือน………….………พ.ศ…..….… 
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ส่วนที ่6 : ความเห็นและคาํส่ังผู้มีอาํนาจส่ังจ้าง 
 

   เห็นดว้ยกบัการประเมิน และการดาํเนินการขา้งตน้ทุกประการ 
   มีความเห็นแตกต่างจากการประเมิน หรือการดาํเนินการขา้งตน้ดงัน้ี (โปรดช้ีแจงเหตุผลประกอบความเห็น) 

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

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

ลงช่ือ………………………………………………. 
              (…………………………………………….) 
      ตาํแหน่ง……………………………………………….  
                    วนัท่ี……...….เดือน……..…………….พ.ศ…..………   
 

 


