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ส่วนที ่2 : การแนะน า / ก ากบัดูแลการทดลองปฏิบัติงาน 
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............................................................................................................................................................................. 
 
                   ลงช่ือ................................................................................... 
                   ต  าแหน่ง.............................................................................. 
                   วนัท่ี...........เดือน...............................พ.ศ. .......................... 



 
ส่วนที ่4 : การประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที ่                               
                 (แบบสรุปคะแนนประเมิน) 

 

รายการประเมนิ 
ผลการประเมนิ 

คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 

 
ส่วนที ่1  ประสิทธิภาพในการปฏบิัตหิน้าที ่(100 คะแนน) 
 (ก)  ด้านการสอน (40 คะแนน) 

- ภาระงานสอนท่ีรับผิดชอบมีปริมาณเป็นไปตามเกณฑท่ี์หน่วยงาน
ก าหนด 

- ความสามารถในการสอนและระดบัคุณภาพงานสอน (พิจารณาจาก
ผลการประเมินการสอน และการประเมินของผูส้อนร่วม) 

- ความสามารถในการผลิตผลงานดา้นการสอน เช่น คู่มือการสอน 
เอกสารประกอบการสอน ส่ือการสอนฯลฯ 

 

 

  (ข)  ด้านงานวชิาการ งานวจิยั และงานอืน่ทีเ่ทยีบเท่า (30 คะแนน) 
- ความสามารถดา้นวชิาการ (พิจารณาจากความรู้ในเน้ือหาวชิาการและ

ความสามารถท่ีจะสอนไดห้ลายวชิา รวมทั้งการติดตามความกา้วหนา้             
ทางวชิาการในสาขาวชิาท่ีจะสอนและท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ใหม่ๆ             
และมีผลงานทางวชิาการเป็นท่ียอมรับ) 

- ความสามารถดา้นวจิยั และการเขียนบทความทางวชิาการ หนงัสือ/
ต ารา (พิจารณาจากภาระงาน ปริมาณงานคุณภาพ และจริยธรรมในการท างาน
วชิาการ ตอ้งไม่ลอกเลียนผลงานผูอ่ื้นโดยไม่อา้งอิงช่ือเจา้ของหรือไม่ไดรั้บ
อนุญาต) 

 

 

 (ค)  ด้านการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา การบริการทางวชิาการการทะนุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม การบริหาร หรือด้านอืน่ๆทีไ่ด้รับมอบหมาย (30 คะแนน) 

- การก าหนดตารางเวลา( Offices hours) ใหน้กัศึกษาเขา้พบ และ
จ านวนชัว่โมงในการใหค้  าปรึกษาแก่ นกัศึกษาต่อสปัดาห์ 

- จ านวนนกัศึกษาในความดูแลในฐานะอาจารยท่ี์ปรึกษา และการให้
ค  าแนะน าแก่นกัศึกษา 

- การดูแลใหน้กัศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมอนัดีงาม 
- ความรับผิดชอบในการท างานบริการทางวชิาการหรือ งานทะนุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม หรืองานบริหารตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
- คุณภาพงานบริการทางวชิาการท่ีสอดคลอ้งกบัวชิาชีพหรือสาขาวชิา 
- จ านวนคร้ังท่ีไดรั้บเชิญเป็นวทิยากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
 

 

 

คะแนนจากการประเมนิในส่วนที ่1 (ก) (ข) (ค) =   
 

 

 



 

 

รายการประเมนิ 
ผลการประเมนิ 

คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 

ส่วนที ่2  พฤตกิรรมของผู้รับการประเมนิ (100 คะแนน) 
        (ก) คุณลกัษณะในการปฏิบตัหิน้าที ่(70 คะแนน) 

- เอาใจใส่หาความรู้เพ่ิมเติม 
- มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถและ

เตม็เวลา 
- ปฏิบติัหนา้ท่ีตรงต่อเวลา และปฏิบติัตามระเบียบแบบแผน                

ของทางราชการ 
- มีคุณธรรม จริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 
- มีมนุษยสมัพนัธ์ดี และสามารถปฏิบติังานร่วมกบั 
-  ผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
- เสียสละ อุทิศเวลาใหก้บังานท่ีไดรั้บมอบหมายและงานบริการ            

ท่ีเก่ียวขอ้ง 
- มีความประพฤติเหมาะสมทั้งในดา้นส่วนตวัและการท างาน และ

ปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีเคารพนบัถือ 

 

 

        (ข) คุณลกัษณะส่วนบุคคล (30 คะแนน) 
- ประพฤติตนอยูใ่นวนิยัราชการ และความประพฤติส่วนตวัเหมาะสม 
- การยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน ไดรั้บความรักใคร่และนบัถือ 
- มีพฤติกรรมและเจตคติเชิงบวกในการท างานและต่อผูร่้วมงาน  

 

 

คะแนนจากการประเมนิในส่วนที ่2 (ก) (ข) =   

 

ผลการประเมิน 
 

        ผา่น       ไม่ผา่น  

และเห็นว่าควรมีแนวทางในการพฒันา/ปรับปรุง ดังนี ้....................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

หมายเหตุ    (1) รายการยอ่ยในแต่ละองคป์ระกอบท่ีไม่สามารถประเมินไดอ้นัเน่ืองมาจากผูถู้กประเมินไม่ได ้
     รับมอบหมาย ใหผู้ป้ระเมินยกเวน้การประเมินได ้
 (2) เกณฑผ์า่นการประเมิน ผูรั้บการประเมินตอ้งไดค้ะแนนในแต่ละส่วนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหกสิบ 
  
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที ่5 : การรับทราบผลการประเมิน 
 

ผูข้อรับการประเมิน   
      ไดรั้บทราบผลการประเมินคร้ังท่ี 1 แลว้ 

ลงช่ือ : ................................................................... 
ต าแหน่ง : .............................................................. 
วนัท่ี : .................................................................... 

ผูข้อรับการประเมิน 
      ไดรั้บทราบผลการประเมินคร้ังท่ี 2 แลว้ 

ลงช่ือ : ................................................................... 
ต าแหน่ง : .............................................................. 
วนัท่ี : .................................................................... 

 
 
 

ส่วนที ่6 : ข้อเสนอ / ความเห็น 
 

ความเห็นในการประเมิน    
1.  ความเห็นประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการฯ 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
2.  ผลสรุป    เห็นควรใหผ้า่นการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ี 

                                           เห็นควรใหข้ยายเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ท่ี เป็นเวลา ...... เดือน 
 

    เห็นควรใหอ้อกจากการปฏิบติัหนา้ท่ี เน่ืองจาก................................................... 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 

    1.  ลงช่ือ................................................................ประธานกรรมการ 
     (..............................................................) 
    2.  ลงช่ือ................................................................กรรมการ 
     (..............................................................) 
    3.  ลงช่ือ................................................................กรรมการ 
     (..............................................................) 
    4.  ลงช่ือ...............................................................เลขานุการ 
     (..............................................................) 
 



 

ส่วนที ่7 : ความเห็นและค าส่ังผู้มีอ านาจส่ังบรรจุ 
   

    เห็นดว้ยกบัการประเมิน และการด าเนินการขา้งตน้ทุกประการ 
  มีความเห็นแตกต่างจากการประเมิน หรือการด าเนินการขา้งตน้ ดงัน้ี 

 
(โปรดช้ีแจงเหตุผลประกอบความเห็น).............................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
           ลงช่ือ............................................................................. 
  (รองศาสตราจารยสุ์ภทัรา  โกไศยกานนท)์  
 อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
      วนัท่ี.............เดือน.................................พ.ศ. .................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


