
 อกสารหมายเลข 1 
แนบท้ายประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินทดลองปฏบิัติงาน และการประเมินเพื่อต่อสญัญาจ้าง 

 

แบบประเมินทดลองปฏิบัติงาน 
พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งวิชาการ 

                                  ส าหรับการประเมินเทดลองปฏิบัตงิาน
      

 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเบื้องต้น/ประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้รับการประเมิน 
 

1. ชื่อผู้รับการประเมิน................................................................................................................................... 
2. เกิดวันที่..........................เดือน..................................พ.ศ...............................  อายุ..................................ปี 
3. การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุด) 

คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ที่จบ     ชื่อสถานศึกษา 
3.1.............................................       ......................................................   ................................................. 
3.2.............................................       .....................................................   ................................................. 
3.3............................................        ......................................................   ................................................. 
3.4............................................        ......................................................    ................................................ 

4. ต าแหน่ง.........................................................................................(ต าแหน่งเลขที่.....................................) 
 ภาควิชา/สาขาวิชา........................................................................................................................................ 
 คณะ / ส านัก / สถาบัน................................................................................................................................. 
 เร่ิมทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเมื่อ วันที่.....................เดือน..............................พ.ศ................................. 
 ได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแล้วเป็นเวลา.........เดือน...........วัน (นับถึงวันที่กรอกแบบประเมิน) 
5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสอน 

5.1........................................................................................................................................................ 
  5.2 ........................................................................................................................................................  
  5.3 ........................................................................................................................................................  
6. ประวตัิการรับราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ถ้ามี) 
  6.1  ได้รับการบรรจุ/จ้างให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ (ลูกจ้าง) 

    เมื่อวันที่.............เดือน...................พ.ศ..................โดยได้รับค่าจ้างอัตรา..............................บาท 
6.2 ปัจจุบันได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง............................................................... 
6.3 ประวัติการลา/สาย นับตั้งแต่เร่ิมทดลองปฏิบัติหน้าที่ มีวันลากิจ............วัน  วันลาป่วย...........วัน       

วันลาพักผ่อน...............วัน  วันลาคลอดบุตร ..............วัน  มาสาย..............ครั้ง 
 
 
 



7.  ภาระงานที่ได้ปฏิบัติ (นับตั้งแต่เร่ิมปฏิบัติงาน) 
  7.1   งานสอน(ปริญญาตรี/ บัณฑิตศึกษา) 
  ระดับ      รายวิชาที่สอน   ช.ม./สัปดาห์  ภาค/ปีการศึกษา 
................................... .......................................      .....................................         .................................... 
................................... .......................................      .....................................         .................................... 
................................... .......................................      .....................................         .................................... 
................................... .......................................      .....................................         ................................... 

7.2 งานวิชาการ งานวิจัย และงานวิชาการในลักษณะอื่น 
   ก.  งานที่ก าลังด าเนินการอยู่ 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
   ข.  งานที่เสร็จแล้ว 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
  7.3  งานดา้นการให้ค าแนะน าปรึกษา (ระบุจ านวนนกัศึกษา และตารางเวลาที่ให้นักศึกษาพบ) 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
  7.4  งานบริการทางวิชาการ (ระบุประเภทของกิจกรรมและปริมาณเวลาที่ใช้ในการให้บริการ                    
ต่อสัปดาห์) 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
 



  7.5  งานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
  7.6  งานบริหาร หรืองานด้านอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 

   ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

     ลงชื่อ...............................................................ผู้ขอรับการประเมิน 
                 (..............................................................) 
      วันที่.............เดือน........................................พ.ศ......................... 
 
ส่วนที่ 2 : การแนะน า / ก ากับดูแลการทดลองปฏิบัติงาน 
 
ผู้รับการประเมินได้ปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้การ แนะน า/ก ากับดูแล การปฏิบัติงานโดย 
นาย / นาง / นางสาว............................................................................................................................................ 
 
ส่วนท่ี 3 : ความเห็นของหัวหน้าภาค / สาขาวิชา หรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นตามสายงาน 
 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................. 
 
                   ลงชื่อ........................................................................ 
                   ต าแหน่ง.............................................................................. 
                    วันที่...........เดือน...............................พ.ศ.................... 
 



ส่วนที่ 4 : การประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าท่ี                             
(ใบสรุปคะแนนประเมิน) 
 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

เกินกว่าท่ีก าหนด 
3 

ตามที่ก าหนด 
2 

ต่ ากว่าท่ีก าหนด 
1 

1. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
        (ก) ได้ปฏิบัติหน้าที่สอนหรือช่วยสอนประจ าวิชาใดวิชา
หนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตามภาระงานที่
ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
    (ข) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาของตน  

   

คะแนนเฉลี่ยในข้อ 1 =     

2. คุณลักษณะในการปฏิบตัิหน้าที ่
        (ก)   เอาใจใส่หาความรู้เพิ่มเติม 
        (ข)   มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถและเต็มเวลา 
        (ค)   ปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ 

(ง)   มีคุณธรรม จริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
(จ) มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับ 

 ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
        (ฉ)  เสียสละ อุทิศเวลาให้กับงานที่ได้รับมอบหมายและ
งานบริการที่เกี่ยวข้อง 
        (ช)  มีความประพฤติเหมาะสมทั้งในด้านส่วนตัวและ 
การท างาน และปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือ 

   

คะแนนเฉลี่ยในข้อ 2 =    

3.  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
(ก) ด้านการสอน 

- ภาระงานสอนที่รับผิดชอบมีปริมาณเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่หน่วยงานก าหนด 

- ความสามารถในการสอนและระดับคุณภาพ
งานสอน (พิจารณาจากผลการประเมินการสอน และการ
ประเมินของผู้สอนร่วม) 

- ความสามารถในการผลิตผลงานด้านการสอน 
เช่น คู่มือการสอน เอกสารประกอบการสอน ส่ือการสอนฯลฯ 

   

คะแนนเฉลี่ยในข้อ  3(ก)  =    
 
 
 



รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

เกินกว่าท่ีก าหนด 
3 

ตามที่ก าหนด 
2 

ต่ ากว่าท่ีก าหนด 
1 

(ข)   ด้านงานวิชาการ งานวิจัย และงานอื่นทีเ่ทียบเท่า 
- ความสามารถด้านวิชาการ (พิจารณาจากความรู้

ในเนื้อหาวิชาการและความสามารถที่จะสอนได้หลายวิชา 
รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาที่จะ
สอนและที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ และมีผลงานทาง
วิชาการเป็นที่ยอมรับ) 

- ความสามารถด้านวิจัย และการเขียนบทความ
ทางวิชาการ หนังสือ/ต ารา (พิจารณาจากภาระงาน ปริมาณงาน
คุณภาพ และจริยธรรมในการท างานวิชาการ ต้องไม่ลอกเลียน
ผลงานผู้อื่นโดยไม่อ้างอิงช่ือเจ้าของหรือไม่ได้รับอนุญาต) 

   

คะแนนเฉลี่ยในข้อ  3(ข)  =    
         (ค)  ด้านการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา การบริการทาง
วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหาร หรือด้าน
อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

- การก าหนดตารางเวลา( Offices hours) ให้    
นักศึกษาเข้าพบ และจ านวนช่ัวโมงในการให้ค าปรึกษาแก่   
นักศึกษาต่อสัปดาห์ 

- จ านวนนักศึกษาในความดูแลในฐานะอาจารย์ที่
ปรึกษา และการให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 

- การดูแลให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

- ความรับผิดชอบในการท างานบริการทาง     
วิชาการหรืองานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หรืองานบริหาร 
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

- คุณภาพงานบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับ
วิชาชีพหรือสาขาวิชา 

- จ านวนครั้งที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน 

   

คะแนนเฉลี่ยในข้อ  3 (ค)  =    

คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินรวมทุกข้อ    

 
หมายเหตุ     รายการย่อยในแต่ละองค์ประกอบที่ไม่สามารถประเมินได้อันเน่ืองมาจากผู้ถูกประเมินไม่ได้รับ 
                        มอบหมาย ให้ผู้ประเมินยกเว้นการประเมินได้ 
สรุปผลการประเมิน 
 

        ผ่าน      ไม่ผ่าน 



 

ส่วนที่ 5 : ข้อเสนอ / ความเห็น 
 

ความเห็นในการประเมิน    
1.  ความเห็นประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของคณะกรรมการฯ 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
2.  ผลสรุป    เห็นสมควรให้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

 เห็นควรให้ออกจากราชการ เนื่องจาก................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 

    1.  ลงชื่อ................................................................ประธานกรรมการ 
     (..............................................................) 
    2.  ลงชื่อ................................................................กรรมการ 
     (..............................................................) 
    3.  ลงชื่อ................................................................กรรมการ 
     (..............................................................) 
    4.  ลงชื่อ...............................................................กรรมการ 
     (..............................................................) 
    5.  ลงชื่อ...............................................................กรรมการและเลขานุการ 
     (..............................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 6 : ความเห็นและค าสั่งผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 
   

    เห็นด้วยกับการประเมิน และการด าเนินการข้างต้นทุกประการ 
 มีความเห็นแตกต่างจากการประเมิน หรือการด าเนินการข้างต้น ดังนี้ 

 
(โปรดชี้แจงเหตุผลประกอบความเห็น).............................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
      ลงชื่อ........................................................................... 
   (รองศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์) 
    รักษาราชการแทน 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
      วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 2 
แนบท้ายประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินทดลองปฏบิัติงาน และการประเมินเพื่อต่อสญัญาจ้าง 

 

ใบกรอกคะแนนประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งวิชาการ 
 

ช่ือผู้ขอเข้ารับการประเมิน................................................................................................................................. 
ส าหรับการประเมนิการทดลองปฏิบัติงาน     วันที่.......................เดือน..........................พ.ศ......................... 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

เกินกว่าท่ีก าหนด 
3 

ตามที่ก าหนด 
2 

ต่ ากว่าท่ีก าหนด 
1 

1.     คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
(ก) ได้ปฏิบัติหน้าที่สอนหรือช่วยสอนประจ าวิชาใดวิชา

หนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตาม
ภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 

        (ข)   มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาของตน  

   

คะแนนเฉลี่ยในข้อ 1 =     

2. 2.     คุณลักษณะในการปฏิบตัิหนา้ท่ี 
3.         (ก)   เอาใจใส่หาความรู้เพิ่มเติม 

        (ข)   มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถและเต็มเวลา 
        (ค)  ปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ 

(ง)  มีคุณธรรม จริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
(จ) มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับ    

ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
        (ฉ)  เสียสละ อุทิศเวลาให้กับงานที่ได้รับมอบหมายและ
งานบริการที่เกี่ยวข้อง 

(ช) มีความประพฤติเหมาะสมทั้งในด้านส่วนตัวและ 
การท างาน และปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือ 

   

คะแนนเฉลี่ยในข้อ 2 =    

3.     ประสิทธิภาพในการปฏิบตัหิน้าท่ี 
(ก)   ด้านการสอน 

- ภาระงานสอนที่รับผิดชอบมีปริมาณเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่หน่วยงานก าหนด 

- ความสามารถในการสอนและระดับคุณภาพ
งานสอน (พิจารณาจากผลการประเมินการสอน และการ
ประเมินของผู้สอนร่วม) 

- ความสามารถในการผลิตผลงานด้านการสอน 
เช่น คู่มือการสอน เอกสารประกอบการสอน ส่ือการสอนฯลฯ 

   

คะแนนเฉลี่ยในข้อ  3(ก)  =    



 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

เกินกว่าท่ีก าหนด 
3 

ตามที่ก าหนด 
2 

ต่ ากว่าท่ีก าหนด 
1 

(ข)  ด้านงานวิชาการ งานวิจัย และงานอื่นทีเ่ทียบเท่า 
- ความสามารถด้านวิชาการ (พิจารณาจากความรู้

ในเนื้อหาวิชาการและความสามารถที่จะสอนได้หลายวิชา 
รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาที่จะ
สอนและที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ และมีผลงานทาง
วิชาการเป็นที่ยอมรับ 
                -      ความสามารถด้านวิจัย และการเขียนบทความ
ทางวิชาการ หนังสือ/ต ารา (พิจารณาจากภาระงาน ปริมาณงาน
คุณภาพ และจริยธรรมในการท างานวิจัย ต้องไม่ลอกเลียน   
ผลงานผู้อื่นโดยไม่อ้างอิงช่ือเจ้าของหรือไม่ได้รับอนุญาต) 

   

คะแนนเฉลี่ยในข้อ  3(ข)  =    
       (ค)   ด้านการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา การบริการทาง 
วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหาร หรือด้าน
อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

- การก าหนดตารางเวลา( Offices hours) ให้    
นักศึกษาเข้าพบ และจ านวนช่ัวโมงในการให้ค าปรึกษาแก่   
นักศึกษาต่อสัปดาห์ 

- จ านวนนักศึกษาในความดูแลในฐานะอาจารย์ที่
ปรึกษา และการให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 

- การดูแลให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

- ความรับผิดชอบในการท างานบริการทาง     
วิชาการหรืองานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หรืองานบริหาร 
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

- คุณภาพงานบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับ
วิชาชีพหรือสาขาวิชา 

- จ านวนครั้งที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรทั้งภายใน
และภายนอกคณะ/หน่วยงาน 

   

คะแนนเฉลี่ยในข้อ  3(ค)  =    
 

     ลงช่ือ.................................................................................กรรมการผู้ให้คะแนน 
             (.........................................................................................) 

หมายเหตุ   รายการย่อยในแต่ละองค์ประกอบที่ไม่สามารถประเมินได้อันเน่ืองมาจากผู้ถูกประเมินไม่ได้รับ 
                      มอบหมาย ให้ผู้ประเมินยกเว้นการประเมินได้ 
 



เอกสารหมายเลข 3 
แนบท้ายประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินทดลองปฏบิัติงาน และการประเมินเพื่อต่อสญัญาจ้าง 

 

แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง 
พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งวิชาการ 

 

       ส าหรับการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง คร้ังท่ี ............ 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลเบื้องต้น/ประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้รับการประเมิน 
 

1. ชื่อผู้รับการประเมิน................................................................................................................................... 
2. เกิดวันที่..........................เดือน..................................พ.ศ...............................  อายุ..................................ปี 
3. การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุด 

 คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ที่จบ     ชื่อสถานศึกษา 
3.1.............................................       ......................................................   ................................................. 
3.2.............................................       .....................................................   ................................................. 
3.3............................................        ......................................................   ................................................. 
3.4............................................        ......................................................    ................................................ 

4. ต าแหน่ง.........................................................................................(ต าแหน่งเลขที่.....................................) 
 ภาควิชา/สาขาวิชา........................................................................................................................................ 
 คณะ / ส านัก / สถาบัน................................................................................................................................. 
5. เร่ิมทดลองปฏิบัติงานเมื่อวันที่.................เดือน.............................พ.ศ........................  โดยได้รับ 
       อัตราค่าตอบแทน................................บาท  ปัจจุบันได้รับค่าตอบแทนอัตรา.................................บาท 

ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงาน     เมื่อวันที่............ เดือน................พ.ศ............................... 
ท าสัญญาจ้างคร้ังที่ 1 เมื่อวันที่....... เดือน................พ.ศ...........ถึงวันที่....... เดือน...................  พ.ศ........... 
ท าสัญญาจ้างคร้ังที่ 2 เมื่อวันที่....... เดือน................พ.ศ...........ถึงวันที่....... เดือน...................  พ.ศ........... 
ท าสัญญาจ้างคร้ังที่ 3 เมื่อวันที่....... เดือน................พ.ศ...........ถึงวันที่....... เดือน...................  พ.ศ........... 

6.  ประวัติการลา/สาย (ระหว่างช่วงเวลาการประเมิน)      
     ปีงบประมาณ ...........มีวันลากิจ..........วัน   วันลาป่วย..........วัน วันลาพักผ่อน...........วัน มาสาย............ ครั้ง  
     ปีงบประมาณ ...........มีวันลากิจ..........วัน   วันลาป่วย..........วัน วันลาพักผ่อน...........วัน มาสาย............ ครั้ง  
     ปีงบประมาณ ...........มีวันลากิจ..........วัน   วันลาป่วย..........วัน วันลาพักผ่อน...........วัน มาสาย............ ครั้ง  
     ปีงบประมาณ ...........มีวันลากิจ..........วัน   วันลาป่วย..........วัน วันลาพักผ่อน...........วัน มาสาย............ ครั้ง  
 
 
 
 
 



7. ภาระงานที่ได้ปฏิบัติ (ในช่วงระยะเวลาประเมิน) 
 7.1   งานสอน(ปริญญาตรี/ บัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ      รายวิชาที่สอน(สอนเดี่ยว/สอนร่วม) ช.ม./สัปดาห์    เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
.............................    .......................................................      ........................         ...................................... 
.............................    .......................................................      ........................         ...................................... 
.............................    .......................................................      ........................         ...................................... 
.............................    .......................................................      ........................         ...................................... 
 
     ระดับ      รายวิชาที่สอน(สอนเดี่ยว/สอนร่วม)        ช.ม./สัปดาห์    เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
.............................    .......................................................      ........................         ...................................... 
.............................    .......................................................      ........................         ...................................... 
.............................    .......................................................      ........................         ...................................... 
.............................    .......................................................      ........................         ...................................... 
.............................    .......................................................      ........................         ...................................... 

7.2 ผลงานด้านการสอน 
7.2.1 เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน  คู่มือการสอน 

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

7.2.2 สื่อการสอน หรือ วัสดุอุปกรณ์ประกอบการสอน (ถ้ามี) 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

7.3 งานวิชาการ งานวิจัย และงานวิชาการในลักษณะอื่น (ระบุผลงานวิชาการที่ท า) 
7.3.1 งานแต่ง เรียบเรียง แปลหนังสือ หรือเขียนบทความทางวิชาการ 

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



7.3.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

7.4 งานนอกเหนือจากงานสอน(ระบุประเภทของกิจกรรมและปริมาณเวลาที่ใช้ในการให้บริการ                
ต่อสัปดาห์ 

7.4.1 งานอาจารย์ที่ปรึกษา (ระบุจ านวนนักศึกษา และตารางเวลาที่ให้นักศึกษาพบ) 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

7.4.2 งานบริการทางวิชาการ (ระบุประเภทของกิจกรรมและปริมาณเวลาที่ใช้ในการให้บริการ                
ต่อสัปดาห์ 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

7.4.3 งานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

7.4.4 งานบริหาร หรืองานด้านอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเปน็ความจริงทุกประการ       

                                          

                                                    ลงชื่อ.............................................................ผู้ขอรับการประเมิน 
    (..................................................................) 
     วันที่................เดือน.........................พ.ศ...................... 



 
ส่วนที่ 2 : ความเห็นหัวหน้าภาค/สาขาวิชา หรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นตามสายงาน 
 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 
     ลงชื่อ................................................................................... 
     ต าแหน่ง............................................................................... 
     วันที่...................เดือน...............................พ.ศ..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 : การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของคณะกรรมการประเมินการต่ออายุสัญญา 
 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

เกินกว่าท่ีก าหนด 
3 

ตามที่ก าหนด 
2 

ต่ ากว่าท่ีก าหนด 
1 

1.     คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
(ก) ได้ปฏิบัติหน้าที่สอนหรือช่วยสอนประจ าวิชาใดวิชา

หนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตาม
ภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 

(ข) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาของตน  

   

คะแนนเฉลี่ยในข้อ 1 =     

4. 2.     คุณลักษณะในการปฏิบตัิหนา้ท่ี 
5.         (ก)  เอาใจใส่หาความรู้เพิ่มเติม 

        (ข)  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถและเต็มเวลา 
        (ค) ปฏิบัติหน้าที่ตรงตอ่เวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ 
        (ง)  มีคุณธรรม จริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
        (จ)  มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับ     
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
        (ฉ)  เสียสละ อุทิศเวลาให้กับงานที่ได้รับมอบหมายและ
งานบริการที่เกี่ยวข้อง 

 (ช)  มีความประพฤติเหมาะสมทั้งในด้านส่วนตัวและ  
การท างาน และปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือ 

     

คะแนนเฉลี่ยในข้อ 2 =    

3.     ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
(ก)   ด้านการสอน 

- ภาระงานสอนที่รับผิดชอบมีปริมาณเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่หน่วยงานก าหนด 

- ความสามารถในการสอนและระดับคุณภาพ
งานสอน (พิจารณาจากผลการประเมินการสอน และการ
ประเมินของผู้สอนร่วม) 

- ความสามารถในการผลิตผลงานด้านการสอน 
เช่น คู่มือการสอน เอกสารประกอบการสอน ส่ือการสอนฯลฯ 

   

คะแนนเฉลี่ยในข้อ  3(ก)  =    

 
 
 



รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

เกินกว่าท่ีก าหนด 
3 

ตามที่ก าหนด 
2 

ต่ ากว่าท่ีก าหนด 
1 

(ข)  ด้านงานวิชาการ งานวิจัย และงานอื่นทีเ่ทียบเท่า 
- ความสามารถด้านวิชาการ (พิจารณาจากความรู้

ในเนื้อหาวิชาการและความสามารถที่จะสอนได้หลายวิชา 
รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาที่จะ
สอนและที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ และการมีผลงาน
ทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ) 

- ความสามารถด้านวิจัย และการเขียนบทความ
ทางวิชาการ หนังสือ/ต ารา (พิจารณาจากภาระงาน ปริมาณงาน
คุณภาพ และจริยธรรมในการท างานวิชาการ ต้องไม่ลอกเลียน
ผลงานผู้อื่นโดยไม่อ้างอิงช่ือเจ้าของหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต) 

   

คะแนนเฉลี่ยในข้อ  3 (ข)  =    
        (ค)  ด้านการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา การบริการทาง
วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการบริหาร หรือ
ด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

- การก าหนดตารางเวลา( Offices hours) ให้    
นักศึกษาเข้าพบ และจ านวนช่ัวโมงในการให้ค าปรึกษาแก่   
นักศึกษาต่อสัปดาห์ 

- จ านวนนักศึกษาในความดูแลในฐานะอาจารย์ที่
ปรึกษา และการให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 

- การดูแลให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

- ความรับผิดชอบในการท างานบริการทาง     
วิชาการหรืองานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หรืองานบริหาร 
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

- คุณภาพงานบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับ
วิชาชีพหรือสาขาวิชา 

- จ านวนครั้งที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน 

   

คะแนนเฉลี่ยในข้อ  3 (ค)  =    

คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินรวมทุกข้อ    

 
หมายเหตุ  รายการย่อยในแต่ละองค์ประกอบที่ไม่สามารถประเมินได้อันเน่ืองมาจากผู้ถูกประเมินไม่ได้รับ 
                     มอบหมาย ให้ผู้ประเมินยกเว้นการประเมินได้ 
สรุปผลการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง  คร้ังท่ี............. 
 

      ผ่าน      ไม่ผ่าน 
 



ส่วนที่ 4 : ข้อเสนอ / ความเห็น 
 

ความเห็นในการประเมิน   
1.  ความเห็นประกอบการประเมินการต่ออายุสัญญา 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
2.  ผลสรุป    เห็นสมควรให้ต่ออายุสัญญา 
 

      เห็นสมควรให้ต่ออายุสัญญา โดยให้ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
            ........................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 

 เห็นควรให้ออกจากราชการ เนื่องจาก................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 

       ลงชื่อ................................................................ประธานกรรมการ 
     (..............................................................) 
       ลงชื่อ................................................................กรรมการ 
     (..............................................................) 
       ลงชื่อ................................................................กรรมการ 
     (..............................................................) 
       ลงชื่อ................................................................กรรมการ 
     (..............................................................) 
       ลงชื่อ................................................................กรรมการและเลขานุการ 
     (..............................................................) 
       ลงชื่อ................................................................กรรมการและเลขานุการ 
     (..............................................................) 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 5 : ความเห็นและค าสั่งผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 
   

    เห็นด้วยกับการประเมิน และการด าเนินการข้างต้นทุกประการ 
 มีความเห็นแตกต่างจากการประเมิน หรือการด าเนินการข้างต้น ดังนี้ 

 
(โปรดชี้แจงเหตุผลประกอบความเห็น).............................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
      ลงชื่อ........................................................................... 
   (รองศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์) 
    รักษาราชการแทน 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
      วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 4 
แนบท้ายประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินทดลองปฏบิัติงาน และการประเมินเพื่อต่อสญัญาจ้าง 

 

ใบกรอกคะแนนประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งวิชาการ 
 

ช่ือผู้ขอเข้ารับการประเมิน................................................................................................................................................ 
ส าหรับการประเมนิเพื่อต่อสัญญาจ้าง  ครั้งที่.................   วันที่.......................เดือน..........................พ.ศ......................... 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

เกินกว่าท่ีก าหนด 
3 

ตามที่ก าหนด 
2 

ต่ ากว่าท่ีก าหนด 
1 

1.     คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
(ก) ได้ปฏิบัติหน้าที่สอนหรือช่วยสอนประจ าวิชาใดวิชา

หนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตาม
ภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 

(ข) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาของตน  

   

คะแนนเฉลี่ยในข้อ 1 =     

6. 2.     คุณลักษณะในการปฏิบตัิหนา้ท่ี 
        (ก)  เอาใจใส่หาความรู้เพิ่มเติม 
        (ข)  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถและเต็มเวลา 
        (ค)  ปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ 
        (ง)  มีคุณธรรม จริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
        (จ)  มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับ    
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
        (ฉ)  เสียสละ อุทิศเวลาให้กับงานที่ได้รับมอบหมายและ
งานบริการที่เกี่ยวข้อง 
        (ช)  มีความประพฤติเหมาะสมทั้งในด้านส่วนตัวและ 
การท างาน และปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือ 

   

คะแนนเฉลี่ยในข้อ 2 =    

7. 3.     ประสิทธิภาพในการปฏิบตัหิน้าท่ี 
(ก) ด้านการสอน 

- ภาระงานสอนที่รับผิดชอบมีปริมาณเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่คณะ/หน่วยงานก าหนด 

- ความสามารถในการสอนและระดับคุณภาพ
งานสอน (พิจารณาจากผลการประเมินการสอน และการ
ประเมินของผู้สอนร่วม) 

- ความสามารถในการผลิตผลงานด้านการสอน 
เช่น คู่มือการสอน เอกสารประกอบการสอนส่ือการสอนฯลฯ 

   

คะแนนเฉลี่ยในข้อ  3 (ก)  =    



 
 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

เกินกว่าท่ีก าหนด 
3 

ตามที่ก าหนด 
2 

ต่ ากว่าท่ีก าหนด 
1 

(ข)  ด้านงานวิชาการ งานวิจัย และงานอื่นทีเ่ทียบเท่า 
- ความสามารถด้านวิชาการ (พิจารณาจากความรู้

ในเนื้อหาวิชาการและความสามารถที่จะสอนได้หลายวิชา 
รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาที่จะ
สอนและที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ และมีผลงานทาง
วิชาการเป็นที่ยอมรับ) 
                -      ความสามารถด้านวิจัย และการเขียนบทความ
ทางวิชาการ หนังสือ/ต ารา (พิจารณาจากภาระงาน ปริมาณงาน
คุณภาพ และจริยธรรมในการท างานวิชาการ  ต้องไม่ลอกเลียน   
ผลงานผู้อื่นโดยไม่อ้างอิงช่ือเจ้าของหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต) 

   

คะแนนเฉลี่ยในข้อ  3 (ข)  =    
       (ค)   ด้านการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ด้านการบริการ
ทางวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหาร หรือ
ด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

- การก าหนดตารางเวลา( Offices hours) ให้    
นักศึกษาเข้าพบ และจ านวนช่ัวโมงในการให้ค าปรึกษาแก่   
นักศึกษาต่อสัปดาห์ 

- จ านวนนักศึกษาในความดูแลในฐานะอาจารย์ที่
ปรึกษา และการให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 

- การดูแลให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

- ความรับผิดชอบในการท างานบริการวิชาการ
หรืองานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หรืองานบริหาร ตามที่
ได้รับมอบหมาย 

- คุณภาพงานบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับ
วิชาชีพหรือสาขาวิชา 

- จ านวนครั้งที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรทั้งภายใน
และภายนอกคณะ/หน่วยงาน 

   

คะแนนเฉลี่ยในข้อ  3 (ค)  =    
 

     ลงช่ือ.................................................................................กรรมการผู้ใหค้ะแนน 
             (................................................................................) 

หมายเหตุ  รายการย่อยในแต่ละองค์ประกอบที่ไม่สามารถประเมินได้อันเน่ืองมาจากผู้ถูกประเมินไม่ได้รับ 
                     มอบหมาย ให้ผู้ประเมินยกเว้นการประเมินได้ 



เอกสารหมายเลข 5 
แนบท้ายประกาศ  เรื่อง  หลักเกณฑแ์ละวธิีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมนิเพื่อตอ่สัญญาจ้าง 

 

แบบประเมินทดลองปฏิบัติงาน 
พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ส าหรับการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน 

ส่วนที ่1 : ข้อมูลเบื้องต้น/ประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้รับการประเมิน 
 
1.  ชื่อผู้ขอรับการประเมิน................................................................................................................................. 

2.  เกิดวันที่..................เดือน...............................................พ.ศ.......................................อายุ........................ปี 

3.  การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุด) 
  คุณวุฒิ/สาขา   ปี พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษา 
 3.1 ...................................................      ........................................ ............................................... 
 3.2 ...................................................      ........................................ ............................................... 
 3.3 ...................................................      ........................................ ............................................... 

4.  ต าแหน่ง ..................................................................................................(ต าแหน่งเลขที่ ..........................) 
     สังกัด  งาน / ภาควิชา / สาขาวิชา ................................................................................................................ 
     คณะ / ส านัก / สถาบัน / กอง / ส านักงาน ......................................มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
     พระนคร 
     เร่ิมทดลองปฏิบัติงานเมื่อ  วันที่.................เดือน.........................................พ.ศ. ........................ 
     ทดลองปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา...........เดือน..............วัน (นับถึงวันกรอกแบบประเมิน) 

5.  ประวัติการรับราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  (ถ้ามี) 
 5.1 เคยได้รับการจ้างให้ด ารงต าแหน่ง................................................................................................. 
       สังกัดหน่วยงาน............................................................................................................................. 
                    สถานภาพการจ้างงาน เป็น    ข้าราชการ   ลูกจ้างงบพิเศษ  อ่ืน ๆ  ได้แก่...................... 
       ช่วงระยะเวลาการจ้างงานดังกล่าวระหว่าง ................................................................................... 

6.  ประวัติการลา/สาย  นับตั้งแต่เร่ิมทดลองปฏิบัติงาน มีวันลากิจ............วัน   วันลาป่วย..........วัน 
     วันลาพักผ่อน..............วัน วันลาคลอดบุตร...................วัน  มาสาย................คร้ัง 
 
 
 
 
 



7.   ภาระงานที่ได้ปฏิบัติ  ระหว่างช่วงการประเมิน   
 
ล าดับ
ที่ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (สรุปเฉพาะที่เป็นงานส าคัญ ๆ และ
เรียงความล าดับความส าคัญ 

ผลงานที่ปฏิบัติ (ระบุจ านวนชิ้น 
หรือว่าปฏิบัติเป็นประจ า หรือเป็น

คร้ังคราว 
  

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

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

 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้ขอรับการประเมิน 
                                                                                          (.....................................................) 

                                                                               วันที่...........เดือน..........................พ.ศ. .............. 
 
ส่วนที่ 2 : ความเห็นชอบของหัวหน้างาน / หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้าภาควิชา / หัวหน้าสาขาวิชา หรือ 
ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นตามสายงาน 

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

ลงชื่อ........................................................... 
ต าแหน่ง..................................................... 

                                                                                 วันที่..........เดือน....................... พ.ศ. ................ 
 



 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน  
3 

เกินกว่าก าหนด 
2 

ตามที่ก าหนด 
1 

ต่ ากว่าก าหนด 

1. คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 
(ก) มีความสามารถในการสังเคราะห์ วางแผนการจัดระบบงาน 

   (ข) มีความเป็นผู้น า 
   (ค) มีความสามารถในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
   (ง) มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
   (จ) ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
   (ฉ) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และสนใจพัฒนาตนเองเพื่อ 
         ให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้ผลดี 
   (ช) เสียสละอุทิศเวลาให้กับงานที่ได้รับมอบหมาย ขยัน 
         หมั่นเพียรอุตสาหะและมุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จ 
   (ซ) แสดงออกถึงการมีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการ 
   (ฌ) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
   (ญ) มีความสามารถในการสื่อสาร 
   (ฎ) ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและซื่อสัตย์ 
         สุจริต 
หมายเหต ุผู้ที่มิได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารไม่ต้องประเมินตาม 
                 ข้อ (ก) (ข) และ (ค) 

   

คะแนนเฉลี่ยในข้อ  1  
   

2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
   2.1 ด้านคุณภาพและปริมาณงาน 
         - พิจารณาถึงระดับคุณภาพของผลงานและปริมาณงานที่
ได้ปฏิบัติตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายในช่วงระยะเวลา
การประเมิน 
    2.2 ด้านความรู้ความสามารถ 
          - พิจารณาถึงการมีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนด 
ต าแหน่งและในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

   

คะแนนเฉลี่ยในข้อ 2 =  

ส่วนที่ 3 : การประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
                (แบบสรุปคะแนนประเมิน) 



รายการประเมิน ระดับการประเมิน  
 3 

เกินกว่าก าหนด 
2 

ตามที่ก าหนด 
1 

ต่ ากว่าก าหนด 

3. คุณลักษณะส่วนบุคคล 
    (ก)ประพฤติตนอยู่ในวินัยราชการ และความประพฤติ 
         ส่วนตัวเหมาะสม 
   (ข) มีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและบุคคล 
         อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   (ค) การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ได้รับความรักใคร่ 
         และนับถือ 
   (ง) มีพฤติกรรมและเจตคติเชิงบวกในการท างานและต่อ 
        ผู้ร่วมงาน 
    

   

คะแนนเฉลี่ยในข้อ 3 =    

 
สรุปผลการประเมิน  
       ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 4 : ข้อเสนอ / ความเห็น 

ความเห็นในการประเมิน 
1. ความเห็นประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

          2.  ผลสรุป                    เห็นควรได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป 
                

         เห็นควรให้ออกจากราชการ เนื่องจาก............................................................ 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ลงชื่อ......................................................ประธานกรรมการ 
         (....................................................) 
ลงชื่อ......................................................กรรมการ 
         (....................................................) 

      ลงชื่อ.......................................................กรรมการ 
                                                         (....................................................) 
                                       ลงชื่อ......................................................กรรมการ 
                                                         (....................................................) 

      ลงชื่อ.......................................................กรรมการและเลขานุการ 
                                                         (....................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 5 : ความเห็นและค าสั่งผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 
 
    เห็นด้วยกับการประเมิน และการด าเนินการข้างต้นทุกประการ 
      มีความเห็นแตกต่างจากการประเมิน หรือการด าเนินการข้างต้น ดังนี้ 
 
(โปรดชี้แจงเหตุผลประกอบความเห็น).............................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

 
 

      ลงชื่อ........................................................................... 
   (รองศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์) 
    รักษาราชการแทน 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
      วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 6 
แนบท้ายประกาศ  เรื่อง  หลักเกณฑแ์ละวธิีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน  และการประเมินเพือ่ตอ่สัญญาจ้าง 

ใบกรอกคะแนนประเมินทดลองปฏิบัติงาน 
พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน......................................................................................................................................... 
ส าหรับการประเมินทดลองปฏิบัติงาน      วันที่........เดือน....................พ.ศ..................... 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน 
3 

เกินกว่าก าหนด 
2 

ตามที่ก าหนด 
1 

ต่ ากว่าก าหนด 

1. คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 
(ก) มีความสามารถในการสังเคราะห์ วางแผนการจัดระบบ 
      งาน 

   (ข) มีความเป็นผู้น า 
   (ค) มีความสามารถในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
   (ง) มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
   (จ) ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
   (ฉ) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และสนใจพัฒนาตนเองเพื่อ 
         ให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้ผลดี 
   (ช) เสียสละอุทิศเวลาให้กับงานที่ได้รับมอบหมาย ขยัน 
         หมั่นเพียรอุตสาหะและมุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จ 
   (ซ) แสดงออกถึงการมีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการ 
   (ฌ) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
   (ญ) มีความสามารถในการสื่อสาร 
   (ฎ) ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและซื่อสัตย์ 
         สุจริต 
หมายเหต ุผู้ที่มิได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารไม่ต้องประเมินตาม 
                 ข้อ (ก) (ข) และ (ค)  

   

คะแนนเฉลี่ยในข้อ  1  =     
2   ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี 
     (ก) ด้านคุณภาพและปริมาณงาน 
           -  พิจารณาถึงระดับคุณภาพของผลงานและปริมาณงาน
ที่ได้ปฏิบัติตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายในช่วงระยะเวลา
การประเมิน 
 

   



 
รายการประเมิน ระดับการประเมิน 

3 
เกินกว่าก าหนด 

2 
ตามที่ก าหนด 

1 
ต่ ากว่าก าหนด 

    (ข)  ด้านความรู้ความสามารถ 
          - พิจารณาถึงการมีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนด 
ต าแหน่งและในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

   

คะแนนเฉลี่ยในข้อ 2 =     

3. คุณลักษณะส่วนบุคคล 
   (ก) ประพฤติตนอยู่ในวินัยราชการ และความประพฤติ 
         ส่วนตัวเหมาะสม 
   (ข) มีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและบุคคล 
         อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   (ค) การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ได้รับความรักใคร่และ 
         นับถือ 
   (ง) มีพฤติกรรมและเจตคติเชิงบวกในการท างานและต่อ 
         ผู้ร่วมงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเฉลี่ยในข้อ 3 =    
 

 
ลงชื่อ...........................................................กรรมการผู้ให้คะแนน 

                                                                            (...........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข 7 

แนบท้ายประกาศ  เรื่อง  หลักเกณฑแ์ละวธิีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน  และการประเมินเพือ่ตอ่สัญญาจ้าง 

 
แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง 

พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเบื้องต้น/ประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้รับการประเมิน 
 
1.  ชื่อผู้ขอรับการประเมิน.................................................................................................................................. 

2.  เกิดวันที่..................เดือน...............................................พ.ศ.......................................อายุ........................ปี 

3.  การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุด) 
  คุณวุฒิ/สาขา   ปี พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษา 
 3.1 ...................................................      ........................................ ............................................... 
 3.2 ...................................................      ........................................ ............................................... 
 3.3 ...................................................      ........................................ ............................................... 

4.  ต าแหน่ง ..................................................................................................(ต าแหน่งเลขที่ ..........................) 
     สังกัด  งาน / ภาควิชา / สาขาวิชา ................................................................................................................ 
     คณะ / ส านัก / สถาบัน / กอง / ....................................................มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

5.  เร่ิมปฏิบัติงานเมื่อวันที่............เดือน.....................................พ.ศ................................โดยได้รับค่าตอบแทน 
     อัตรา................................................ปัจจุบันได้รับค่าตอบแทนอัตรา......................................... 
     ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงาน   เมื่อวันที่………..เดือน.................................พ.ศ................ 
     ท าสัญญาจ้างคร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ .......เดือน.................พ.ศ............ถึงวันที่.........เดือน....................พ.ศ............ 
     ท าสัญญาจ้างคร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ .......เดือน.................พ.ศ............ถึงวันที่.........เดือน....................พ.ศ............ 
     ท าสัญญาจ้างคร้ังที่ 3 เมื่อวันที่ .......เดือน.................พ.ศ............ถึงวันที่.........เดือน....................พ.ศ............ 

6.  ประวัติการรับราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  (ถ้ามี) 
     เคยได้รับการจ้างให้ด ารงต าแหน่ง................................................ สังกัดหน่วยงาน....................................... 
     สถานภาพการจ้างงาน..........................................ช่วงระยะเวลาจ้างตั้งแต่...................................................... 

7.  ประวัติการลา/สาย (ระหว่างช่วงเวลาการประเมิน)      
     ปีงบประมาณ ..........มีวันลากิจ..........วัน   วันลาป่วย..........วัน วันลาพักผ่อน.............วัน มาสาย........... ครั้ง  
     ปีงบประมาณ ..........มีวันลากิจ..........วัน   วันลาป่วย..........วัน วันลาพักผ่อน.............วัน มาสาย........... ครั้ง  
     ปีงบประมาณ ..........มีวันลากิจ..........วัน   วันลาป่วย..........วัน วันลาพักผ่อน.............วัน มาสาย........... ครั้ง  
     ปีงบประมาณ ..........มีวันลากิจ..........วัน   วันลาป่วย..........วัน วันลาพักผ่อน.............วัน มาสาย........... ครั้ง  



 
8.  ภาระงานที่ได้ปฏิบัติ  (ในช่วงระยะเวลาประเมิน)                       
ล าดับ
ที่ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (สรุปเฉพาะที่เป็นงานส าคัญ ๆ และ
เรียงความล าดับความส าคัญ 

ผลงานที่ปฏิบัติ (ระบุจ านวนชิ้น 
หรือว่าปฏิบัติเป็นประจ า หรือเป็น

คร้ังคราว 
  

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

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

  
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้ขอรับการประเมิน 
                                                                                (.....................................................) 

                                                                               วันที่...........เดือน..........................พ.ศ. .............. 

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

 
ลงชื่อ........................................................... 
ต าแหน่ง................................................................. 
วันที่........เดือน..............................พ.ศ............ 

ส่วนที่ 2 : ความเห็นชอบของหัวหน้างาน / หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้าภาควิชา / หัวหน้าสาขาวิชา หรือ 
ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นตามสายงาน 



                                                                                                    
รายการประเมิน ระดับการประเมิน  

3 
เกินกว่าก าหนด 

2 
ตามที่ก าหนด 

1 
ต่ ากว่าก าหนด 

1. คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 
   (ก) มีความสามารถในการสังเคราะห์ วางแผนการจัดระบบงาน 
   (ข) มีความเป็นผู้น า 
   (ค) มีความสามารถในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
   (ง) มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
   (จ) ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
   (ฉ) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และสนใจพัฒนาตนเองเพื่อ 
         ให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้ผลดี 
   (ช) เสียสละอุทิศเวลาให้กับงานที่ได้รับมอบหมาย ขยัน 
         หมั่นเพียรอุตสาหะและมุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จ 
   (ซ) แสดงออกถึงการมีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการ 
   (ฌ) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
   (ญ) มีความสามารถในการสื่อสาร 
   (ฎ) ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและซื่อสัตย์ 
         สุจริต 
หมายเหต ุผู้ที่มิได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารไม่ต้องประเมินตาม 
                 ข้อ (ก) (ข) และ (ค) 

   

คะแนนเฉลี่ยในข้อ  1  =     
2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี 
    (ก) ด้านคุณภาพและปริมาณงาน 
         - พิจารณาถึงระดับคุณภาพของผลงานและปริมาณงานที่
ได้ปฏิบัติตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายในช่วงระยะเวลา
การประเมิน 
    (ข) ด้านความรู้ความสามารถ 
          - พิจารณาถึงการมีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนด 
ต าแหน่งและในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

   

คะแนนเฉลี่ยในข้อ 2 =     

ส่วนที่ 3 : การประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการประเมินการต่ออายุสัญญาจ้าง 



รายการประเมิน ระดับการประเมิน 
3 

เกินกว่าก าหนด 
2 

ตามที่ก าหนด 
1 

ต่ ากว่าก าหนด 

3. คุณลักษณะส่วนบุคคล 
    (ก)ประพฤติตนอยู่ในวินัยราชการ และความประพฤติ 
         ส่วนตัวเหมาะสม 
   (ข) มีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและบุคคล 
         อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   (ค) การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ได้รับความรักใคร่และ 
         นับถือ 
   (ง) มีพฤติกรรมและเจตคติเชิงบวกในการท างานและต่อ 
         ผู้ร่วมงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเฉลี่ยในข้อ 3 =    

 
สรุปผลการประเมิน  
       ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ 4 : ข้อเสนอ / ความเห็น 

ความเห็นในการประเมิน 
1. ความเห็นประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการของคณะกรรมการฯ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

            2.    ผลสรุป                เห็นสมควรให้ต่ออายุสัญญา 
                

       เห็นสมควรให้ต่ออายุสัญญา โดยให้ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... …….. 
          เห็นควรให้ออกจากราชการ เนื่องจาก............................................................ 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ.......................................................ประธานกรรมการ 
         (......................................................) 
ลงชื่อ.......................................................กรรมการ 
         (......................................................) 
ลงชื่อ.......................................................กรรมการ 

                                                         (......................................................) 
                                 ลงชื่อ.......................................................กรรมการ 
                                                         (......................................................) 

           ลงชื่อ.......................................................กรรมการและเลขานุการ 
                                                         (......................................................) 

 
 
 
 
 

 
 



ส่วนที่ 5 : ความเห็นและค าสั่งผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 
 
    เห็นด้วยกับการประเมิน และการด าเนินการข้างต้นทุกประการ 
      มีความเห็นแตกต่างจากการประเมิน หรือการด าเนินการข้างต้น ดังนี้ 
 
(โปรดชี้แจงเหตุผลประกอบความเห็น).............................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

 
 

      ลงชื่อ........................................................................... 
   (รองศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์) 
    รักษาราชการแทน 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
      วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 8 
แนบท้ายประกาศ  เรื่อง  หลักเกณฑแ์ละวธิีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมนิเพื่อตอ่สัญญาจ้าง 

 

ใบกรอกคะแนนประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง 
พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน..................................................................................................................................... 
ส าหรับการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง    วันที่........เดือน....................พ.ศ..................... 
                                                                                                    

รายการประเมิน ระดับการประเมิน  
3 

เกินกว่าก าหนด 
2 

ตามที่ก าหนด 
1 

ต่ ากว่าก าหนด 

1. คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 
(ก) มีความสามารถในการสังเคราะห์ วางแผนการจัดระบบ 
      งาน 

   (ข) มีความเป็นผู้น า 
   (ค) มีความสามารถในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
   (ง) มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
   (จ) ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
   (ฉ) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และสนใจพัฒนาตนเองเพื่อ 
         ให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้ผลดี 
   (ช) เสียสละอุทิศเวลาให้กับงานที่ได้รับมอบหมาย ขยัน 
         หมั่นเพียรอุตสาหะและมุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จ 
   (ซ) แสดงออกถึงการมีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการ 
   (ฌ) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
   (ญ) มีความสามารถในการสื่อสาร 
   (ฎ) ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและซื่อสัตย์ 
         สุจริต 
หมายเหต ุผู้ที่มิได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารไม่ต้องประเมินตาม 
                 ข้อ (ก) (ข) และ (ค) 

   

คะแนนเฉลี่ยในข้อ  1  =  
 

   

 
 
 



 
รายการประเมิน ระดับการประเมิน  

 3 
เกินกว่าก าหนด 

2 
ตามที่ก าหนด 

1 
ต่ ากว่าก าหนด 

2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี 
   (ก) ด้านคุณภาพและปริมาณงาน 
         - พิจารณาถึงระดับคุณภาพของผลงานและปริมาณงานที่
ได้ปฏิบัติตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายในช่วงระยะเวลา
การประเมิน 
    (ข) ด้านความรู้ความสามารถ 
          - พิจารณาถึงการมีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนด 
ต าแหน่งและในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

   

คะแนนเฉลี่ยในข้อ 2 =     

3. คุณลักษณะส่วนบุคคล 
   (ก) ประพฤติตนอยู่ในวินัยราชการ และความประพฤติ 
         ส่วนตัวเหมาะสม 
   (ข) มีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและบุคคล 
         อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   (ค) การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ได้รับความรักใคร่และ 
         นับถือ 
   (ง) มีพฤติกรรมและเจตคติเชิงบวกในการท างานและต่อ 
         ผู้ร่วมงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเฉลี่ยในข้อ 3 =    

 
 

ลงชื่อ.....................................................กรรมการผู้ให้คะแนน 
                                                                                      (.....................................................) 

 
 


