
 
 

เอกสารหมายเลข 3 
 

แบบประเมินทดลองปฏิบัติงาน 
 

พนักงานมหาวิทยาลยัต าแหน่งประเภททัว่ไป วชิาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

 

ส่วนที ่1 : ข้อมูลเบือ้งต้น/ประวตัิส่วนตัวและผลงานของผู้ขอรับการประเมิน 

 

1.  ช่ือผูข้อรับการประเมิน................................................................................................................................. 

2.  เกิดวนัท่ี..................เดือน...............................................พ.ศ. ......................................อาย.ุ.......................ปี 

3.  การศึกษาระดบัอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุด) 

  คุณวฒิุ/สาขา   ปี พ.ศ. ท่ีจบ   ช่ือสถานศึกษา 

 3.1 ...................................................      ........................................ ............................................... 

 3.2 ...................................................      ........................................ ............................................... 

 3.3 ...................................................      ........................................ ............................................... 

4.  ต าแหน่ง ..................................................................................................ต  าแหน่งเลขท่ี ............................ 

     สังกดังาน ................................................................................................................................................. 

     คณะ/ส านกั/สถาบนั/กอง/ส านกังาน ......................................มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

     เร่ิมทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีเม่ือวนัท่ี.................เดือน.........................................พ.ศ. ........................ 

     ทดลองปฏิบติังานมาแลว้เป็นเวลา...........เดือน..............วนั (นบัถึงวนัท่ีกรอกแบบประเมิน) 

5.  ประวติัการลา/สาย  นบัตั้งแต่เร่ิมทดลองปฏิบติังาน   มีวนัลากิจ............วนั   วนัลาป่วย..........วนั 

     วนัลาพกัผอ่น..............วนั วนัลาคลอดบุตร...................วนั   มาสาย................คร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 



6.   ภาระงานท่ีไดป้ฏิบติั  ระหวา่งช่วงการประเมิน   
 
ล าดบั
ท่ี 

ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (สรุปเฉพาะท่ีเป็นงานส าคญั ๆ และ
เรียงความล าดบัความส าคญั 

ผลงานท่ีปฏิบติั (ระบุจ านวนช้ิน 
หรือปฏิบติัเป็นประจ า หรือเป็น

คร้ังคราว) 
  

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

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

 ขอรับรองวา่ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ.....................................................ผูข้อรับการประเมิน 
                                                                                (.....................................................) 

                                                             วนัท่ี...........เดือน..........................พ.ศ. .............. 
 

ส่วนที ่2 : การแนะน า / ก ากบัดูแลการทดลองปฏิบัติงาน 

ผูรั้บการประเมินไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีภายใตก้ารแนะน า/ก ากบัดูแล การปฏิบติังานโดย 
นาย / นาง / นางสาว............................................................................................................................................ 
 
ส่วนที ่3 : ความเห็นของหัวหน้างาน / หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้าสาขาวชิา หรือผู้บังคับบัญชาช้ันต้น            
ตามสายงาน 

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

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

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

ลงช่ือ................................................................ 
ต าแหน่ง........................................................... 

                   วนัท่ี...........เดือน...............................พ.ศ. .......................... 



 
 

รายการประเมนิ 
ผลการประเมนิ 

คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 

 
ส่วนที ่1  ประสิทธิภาพในการปฏบิัตหิน้าที ่(100 คะแนน) 
   (ก) ด้านคุณภาพและปริมาณงาน (50 คะแนน) 
         พิจารณาถึงระดบัคุณภาพของผลงานและปริมาณงานท่ีไดป้ฏิบติัตาม
ภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมายในช่วงระยะเวลาการประเมิน   
   (ข) ด้านความรู้ความสามารถ (50 คะแนน) 
         พิจารณาถึงการมีความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน
ตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนด ต าแหน่งและในการปฏิบติังานตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

  

คะแนนจากการประเมนิในส่วนที ่1 (ก) (ข) =   
 
ส่วนที ่2  พฤตกิรรมของผู้รับการประเมนิ (100 คะแนน) 
   (ก) คุณลกัษณะในการปฏิบตัหิน้าที ่(70) 
       - มีความสามารถในการแกปั้ญหา 
       - ตรงต่อเวลาและรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
       - มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และสนใจพฒันาตนเองเพ่ือใหมี้ความรู้
ความสามารถปฏิบติังานไดผ้ลดี 
       - เสียสละอุทิศเวลาใหก้บังานท่ีไดรั้บมอบหมาย ขยนัหมัน่เพียร      
อุตสาหะและมุ่งมัน่ในการท างานใหส้ าเร็จ 
       - แสดงออกถึงการมีจิตส านึกท่ีดีในการใหบ้ริการ 
       - สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 
       - มีความสามารถในการส่ือสาร 
     - ปฏิบติังานโดยยดึหลกัคุณธรรมจริยธรรมและซ่ือสตัยสุ์จริต 

   (ข) คุณลกัษณะส่วนบุคคล (30) 
      - ประพฤติตนอยูใ่นวนิยัราชการ และความประพฤติส่วนตวัเหมาะสม 
      - มีมนุษยสมัพนัธ์ต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงานและบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
      - การยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน ไดรั้บความรักใคร่และนบัถือ 
      - มีพฤติกรรมและเจตคติเชิงบวกในการท างานและต่อผูร่้วมงาน 

  

คะแนนจากการประเมนิในส่วนที ่2 (ก) (ข) =    

 
 

ส่วนที ่4 : การประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
                (แบบสรุปคะแนนประเมิน) 



 
ผลการประเมิน  
       ผา่น     ไม่ผา่น  

เห็นว่าควรมีแนวทางในการพฒันา/ปรับปรุง ดังนี.้............................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

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

 

ผูข้อรับการประเมิน 
      ไดรั้บทราบผลการประเมินคร้ังท่ี 1 แลว้ 

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

ผูข้อรับการประเมิน 
      ไดรั้บทราบผลการประเมินคร้ังท่ี 2 แลว้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่5 : การรับทราบผลการประเมิน 



 
ส่วนที ่6 : ข้อเสนอ / ความเห็น 

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

          2.  ผลสรุป                    เห็นควรใหผ้า่นการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ี 

                                               เห็นควรใหข้ยายเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ท่ี เป็นเวลา ........ เดือน 

        เห็นควรใหอ้อกจากการปฏิบติัหนา้ท่ี เน่ืองจาก.............................................. 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

ลงช่ือ......................................................ประธานกรรมการ 
         (....................................................) 
ลงช่ือ......................................................กรรมการ 
         (....................................................) 

      ลงช่ือ.......................................................กรรมการ 
                                                         (....................................................)                                        

      ลงช่ือ......................................................เลขานุการ 
                                                         (....................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที ่7 : ความเห็นและค าส่ังผู้มีอ านาจส่ังบรรจุ 

 
    เห็นดว้ยกบัการประเมิน และการด าเนินการขา้งตน้ทุกประการ 
      มีความเห็นแตกต่างจากการประเมิน หรือการด าเนินการขา้งตน้ ดงัน้ี 
 
(โปรดช้ีแจงเหตุผลประกอบความเห็น)............................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

 
 

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


