
ภาคผนวก หมายเลข ๑ 
แนบท้ายประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง 

 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 

พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งวิชาการ 

ส าหรับการประเมินเทดลองปฏิบติังาน    คร้ังท่ี ๑ 

      คร้ังท่ี ๒ 
 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเบื้องต้น/ประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้รับการประเมิน 
 

1. ชื่อผู้รับการประเมิน.......................................................................................................................... ......... 

2. เกิดวันที่..........................เดือน..................................พ.ศ...............................  อายุ..................................ป ี

3. การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดขึ้นก่อน) 
   ชื่อย่อคุณวุฒิ / สาขาวิชา  ปี พ.ศ. ที่จบ     ชื่อสถานศึกษา 

3.1.............................................       ......................................................   ................................................. 
3.2.............................................       .....................................................   ................................................. 
3.3............................................        ......................................................   ................................................. 
3.4............................................        ......................................................    ................................................ 

4. ต าแหน่ง.............................................................................(ต าแหน่งเลขท่ี..................................................) 
 ภาควิชา/สาขาวิชา.................................................................................................................................. ...... 
 คณะ / ส านัก / สถาบัน....................................................................................................... .......................... 
 เริ่มทดลองปฏิบัติงานเมื่อ วันที่..............................เดือน.......................................พ.ศ................................. 
 ได้ทดลองปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา......................เดือน................วัน (นับถึงวันที่กรอกแบบประเมิน) 

5. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการสอน 
5.1............................................................................................................................. ........................... 

  5.2 ........................................................................................................................................................   
  5.3 ............................................................................................................................. ...........................  

6. ประวัติการรับราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ถ้ามี) 
  6.1  ได้รับการบรรจุ/จ้างให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ (ลูกจ้าง) 

    เมื่อวันที่.............เดือน...................พ.ศ..................โดยได้รับเงินเดือนขั้น...............................บาท 

6.2 ปัจจุบันได้รับเงินเดือนขั้น............................................................................................................... 

6.3 ประวัติการลา นับตั้งแต่เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่  
รอบการประเมิน ลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน 

ทดลองปฏิบัติหน้าที่ครั้งที่ ๑    
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ครั้งที่ ๒    

รวม  
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7.  ภาระงานที่ได้ปฏิบัติ (นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน) 
  7.1   งานสอน(ปริญญาตรี/ บัณฑิตศึกษา) 
  ระดับ      รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห ์  ภาค/ปีการศึกษา 
................................... .......................................      .....................................         .................................... 
................................... .......................................      .....................................         .................................... 
................................... .......................................      .....................................         .................................. .. 
................................... .......................................      .....................................         .................................. . 
................................... .......................................      ................. ....................         ................................... 
................................... .......................................      .....................................         .................................. . 
 

7.2 งานวิชาการ งานวิจัย และงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
   ก.  งานที่ก าลังด าเนินการอยู่ 
............................................................................................................................. ....................................................
......................................................................................................................................................... ........................
........................................................................................................... ......................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
...................................................................................................................................... ........................................... 
   ข.  งานที่เสร็จแล้ว 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................................. .................................... 

  7.3  งานด้านการให้ค าแนะน าปรึกษา (ระบุจ านวนนักศึกษา และตารางเวลาที่ให้นักศึกษาพบ) 
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
................................................................................................................................................................. ................
................................................................................................................... .............................................................. 

  7.4  งานบริการทางวิชาการ (ระบุประเภทของกิจกรรมและปริมาณเวลาที่ใช้ในการให้บริการต่อสัปดาห์) 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................................. .................................... 
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  7.5  งานท านุบ 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....................................................................................................................... ..................... 
 
 
 
ส่วนที่ 3 : ความเห็นของหัวหน้าภาค / สาขาวิชา หรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นตามสายงาน 

 

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

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

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

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

......................................................................................................................................... ........................................ 
 
 
                   ลงชื่อ............................................................................................. 
                   ต าแหน่ง.............................................................................. .......... 
                    วันที่...........เดือน...............................พ.ศ.................... 
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ส่วนที่ 4 : การประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่                             
(ใบสรุปคะแนนประเมิน) 

 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน/คะแนน 

เกินกว่าที่ก าหนด 
(๓) 

ตามก าหนด 
(๒) 

ต่ ากว่าท่ี
ก าหนด (๑) 

๑. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง    
      ๑.๑ ได้ปฏิบตัิงานสอนหรือช่วยสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ใน
หลักสตูรของมหาวิทยาลัยและงานอ่ืนๆ ครบตามที่ไดร้ับมอบหมายจาก           
คณะ/หน่วยงาน ในช่วงระยะเวลาการทดลองการปฏิบัติงาน 

   

      ๑.๒ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาของตนและเอาใจใส่หาความรู้เพิ่มเติม    
คะแนนเฉลี่ยในข้อที่ ๑ = 
๒. คุณลักษณะในการปฏิบัติหน้าที ่    
      ๒.๑ มีความรับผิดชอบต่องาน ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและเต็มเวลา    
      ๒.๒ ปฏิบัติงานตรงต่อเวลา และปฏิบตัิตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ    
      ๒.๓ มีคุณธรรม จริยธรรมถึงจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ    
      ๒.๔ มีมนุษยสมัพันธ์ดี และสามารถปฏิบตัิงานร่วมกับผู้อื่นได้เปน็อย่างดี    
      ๒.๕ เสียสละ อุทิศเวลาให้กับงานท่ีได้รับมอบหมายและงานบริการที่เกี่ยวข้อง    
      ๒.๖ มีความประพฤติเหมาะสมทั้งในด้านส่วนตัวและการท างานและปฏิบตัิตน      
ให้เป็นท่ีเคารพนับถือ 

   

คะแนนเฉลี่ยในข้อที่ ๒ = 
๓. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน    
      ๓.๑ ด้านการสอน    
        ๓.๑.๑ ภาระงานสอนท่ีรับผิดชอบมีปรมิาณเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะ/หน่วยงาน
ก าหนด 

   

        ๓.๑.๒ ความสามารถในการสอนและระดับคณุภาพงานสอน โดยพิจารณา       
จากผลการประเมินการสอน และการประเมินของผูส้อนร่วม 

   

        ๓.๑.๓ ความสามารถในการผลิตผลงานด้านการสอน เช่น คูม่ือการสอน 
เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอนฯลฯ 

   

คะแนนเฉลี่ยในข้อที่ ๓.๑ = 
      ๓.๒ ด้านงานวิชาการ งานวิจัย และงานอ่ืนท่ีเทียบเท่า    
        ๓.๒.๑ ความสามารถด้านวชิาการ โดยพิจารณาจากความรู้ในเนื้อหาวิชาการ
และความสามารถท่ีจะสอนได้หลายวิชา รวมทั้งการติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการ
ในสาขาวิชาที่จะสอนและที่เกี่ยวขอ้งเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ใหม่ๆ  และมผีลงาน         
ทางวิชาการเป็นท่ียอมรับ 

   

        ๓.๒.๒ ความสามารถด้านวจิัย และการเขียนเอกสารประกอบค าบรรยาย/ต ารา 
พิจารณาจากภาระงาน ปริมาณงานคุณภาพ และจริยธรรมในการท างานวิจัย         
ต้องไม่ลอกผลงานผู้อื่นโดยไม่อ้างอิงช่ือเจ้าของหรือไม่ไดร้ับอนุญาต 

   

คะแนนเฉลี่ยในข้อที่ ๓.๒ = 
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รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน/คะแนน 

เกินกว่าที่ก าหนด 
(๓) 

ตามก าหนด 
(๒) 

ต่ ากว่าท่ี
ก าหนด (๑) 

      ๓.๓ ด้านการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ด้านการบริการทางวิชาการ             
การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม การบริหาร หรือด้านอื่นๆทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

   

        ๓.๓.๑ การก าหนดตารางเวลา( Offices hours) ให้นักศึกษาเข้าพบ             
และจ านวนช่ัวโมงในการให้ค าปรกึษาแก่นักศึกษาต่อสัปดาห ์

   

        ๓.๓.๒ จ านวนนักศึกษาในความดูแลในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา                   
และการใหค้ าแนะน าแก่นักศึกษา 

   

        ๓.๓.๓ การดูแลนักศึกษาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม    
        ๓.๓.๔ ความรับผิดชอบในการท างานบริการวิชาการหรืองานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม หรืองานบริหาร ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

   

        ๓.๓.๕ คณุภาพงานบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับวิชาชีพหรือสาขาวิชา    
        ๓.๓.๖ จ านวนครั้งท่ีไดร้ับเชิญเป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกคณะ/
หน่วยงาน 

   

คะแนนเฉลี่ยในข้อที่ ๓.๓ = 

 

คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินรวมทุกหัวข้อ   =  

 
หมายเหตุ  รายการย่อยในแต่ละองค์ประกอบที่ไม่สามารถประเมินได้อันเนื่องมาจากผู้ถูกประเมินไม่ได้รับมอบหมาย 
ให้ผู้ประเมินยกเว้นการประเมินได้ 
 
 
 
สรุปผลการประเมิน 

  คะแนน   เกินกว่าที่ก าหนด  ตามก าหนด ต่ ากว่าที่ก าหนด 
     (80 - 100 %)  (60 - 79 %) (ต่ ากว่า 60 %) 

 ครั้งที ่1 ..................                                    
 ครั้งที่ ๒ ..................                                    
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ส่วนที่ 5 : ข้อเสนอ / ความเห็น 
 

ความเห็นในการประเมิน  ครั้งที่........................ 

1.  ความเห็นประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ............................................................................... .................... 

2.  ผลสรุป    เห็นสมควรให้ปฏิบัติงานต่อไป 
 

      เห็นสมควรให้ปฏิบัติงานต่อไป โดยให้ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
............................................................................................................................................................. .................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 

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

    1.  ลงชื่อ.............................................................. ..ประธานกรรมการ 

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

    2.  ลงชื่อ................................................................กรรมการ 

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

    3.  ลงชื่อ................................................................กรรมการ 

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

    4.  ลงชื่อ...............................................................กรรมการ 

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

    5.  ลงชื่อ...............................................................กรรมการและเลขานุการ  

     (..............................................................) 
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ส่วนที่ 6 : ความเห็นและค าสั่งผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ 
   

   เห็นด้วยกับการประเมิน และการด าเนินการข้างต้นทุกประการ 

   มีความเห็นแตกต่างจากการประเมิน หรือการด าเนินการข้างต้น ดังนี้ 
 
(โปรดชี้แจงเหตุผลประกอบความเห็น)........................................................................................................ ...... 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
................................................................................................................................................................... .............. 
.................................................................................................................... ............................................................. 
 

      ลงชื่อ............................................................................ 
                 (รองศาสตราจารย์พิชัย  จันทร์มณี) 
 รักษาราชการแทน 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

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



ภาคผนวก หมายเลข ๒ 
แนบท้ายประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้าง 

ใบกรอกคะแนนประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งวิชาการ  
(ส าหรับคณะกรรมการ) 

 

ชื่อผู้ขอเข้ารับการประเมิน......................................................................................... ......................................... 
ส าหรับการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน  ครั้งที่...........ประเมินวันที่.............เดือน.........................พ.ศ. ......... 
 
 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน/คะแนน 

เกินกว่าที่ก าหนด 
(๓) 

ตามก าหนด 
(๒) 

ต่ ากว่าท่ี
ก าหนด (๑) 

๑. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง    
      ๑.๑ ได้ปฏิบตัิงานสอนหรือช่วยสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ใน
หลักสตูรของมหาวิทยาลัยและงานอ่ืนๆ ครบตามที่ไดร้ับมอบหมายจาก           
คณะ/หน่วยงาน ในช่วงระยะเวลาการทดลองการปฏิบัติงาน 

   

      ๑.๒ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาของตนและเอาใจใส่หาความรู้เพิ่มเติม    
คะแนนเฉลี่ยในข้อที่ ๑ = 

๒. คุณลักษณะในการปฏิบัติหน้าที ่    
      ๒.๑ มีความรับผิดชอบต่องาน ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและเต็มเวลา    
      ๒.๒ ปฏิบัติงานตรงต่อเวลา และปฏิบตัิตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ    
      ๒.๓ มีคุณธรรม จริยธรรมถึงจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ    
      ๒.๔ มีมนุษยสมัพันธ์ดี และสามารถปฏิบตัิงานร่วมกับผู้อื่นได้เปน็อย่างดี    
      ๒.๕ เสียสละ อุทิศเวลาให้กับงานท่ีได้รับมอบหมายและงานบริการที่เกี่ยวข้อง    
      ๒.๖ มีความประพฤติเหมาะสมทั้งในด้านส่วนตัวและการท างานและปฏิบตัิตน      
ให้เป็นท่ีเคารพนับถือ 

   

คะแนนเฉลี่ยในข้อที่ ๒ = 

๓. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน    
      ๓.๑ ด้านการสอน    
        ๓.๑.๑ ภาระงานสอนท่ีรับผิดชอบมีปรมิาณเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะ/หน่วยงาน
ก าหนด 

   

        ๓.๑.๒ ความสามารถในการสอนและระดับคณุภาพงานสอน โดยพิจารณา       
จากผลการประเมินการสอน และการประเมินของผูส้อนร่วม 

   

        ๓.๑.๓ ความสามารถในการผลิตผลงานด้านการสอน เช่น คูม่ือการสอน 
เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอนฯลฯ 

   

คะแนนเฉลี่ยในข้อที่ ๓.๑ = 
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รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน/คะแนน 

เกินกว่าที่ก าหนด 
(๓) 

ตามก าหนด 
(๒) 

ต่ ากว่าท่ี
ก าหนด (๑) 

   ๓.๒ ด้านงานวิชาการ งานวิจัย และงานอ่ืนท่ีเทียบเท่า    
        ๓.๒.๑ ความสามารถด้านวชิาการ โดยพิจารณาจากความรู้ในเนื้อหาวิชาการ
และความสามารถท่ีจะสอนได้หลายวิชา รวมทั้งการติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการ
ในสาขาวิชาที่จะสอนและที่เกี่ยวขอ้งเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ใหม่ๆ  และมผีลงาน         
ทางวิชาการเป็นท่ียอมรับ 

   

        ๓.๒.๒ ความสามารถด้านวจิัย และการเขียนเอกสารประกอบค าบรรยาย/ต ารา 
พิจารณาจากภาระงาน ปริมาณงานคุณภาพ และจริยธรรมในการท างานวิจัย         
ต้องไม่ลอกผลงานผู้อื่นโดยไม่อ้างอิงช่ือเจ้าของหรือไม่ไดร้ับอนุญาต 

   

คะแนนเฉลี่ยในข้อ ๓.๒ = 
   ๓.๓ ด้านการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ด้านการบริการทางวิชาการการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การบริหาร หรือดา้นอ่ืนๆที่ไดร้ับมอบหมาย 

   

        ๓.๓.๑ การก าหนดตารางเวลา( Offices hours) ให้นักศึกษาเข้าพบ             
และจ านวนช่ัวโมงในการให้ค าปรกึษาแก่นักศึกษาต่อสัปดาห ์

   

        ๓.๓.๒ จ านวนนักศึกษาในความดูแลในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา                   
และการใหค้ าแนะน าแก่นักศึกษา 

   

        ๓.๓.๓ การดูแลนักศึกษาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม    
        ๓.๓.๔ ความรับผิดชอบในการท างานบริการวิชาการหรืองานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม หรืองานบริหาร ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

   

        ๓.๓.๕ คณุภาพงานบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับวิชาชีพหรือสาขาวิชา    
        ๓.๓.๖ จ านวนครั้งท่ีไดร้ับเชิญเป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกคณะ/
หน่วยงาน 

   

คะแนนเฉลี่ยในข้อที่ ๓.๓ = 

 
 
 
 

                              ลงชื่อ.................................................................................กรรมการผู้ให้คะแนน  
         (.........................................................................................)  
 
 
 
หมายเหตุ  รายการย่อยในแต่ละองค์ประกอบที่ไม่สามารถประเมินได้อันเนื่องมาจากผู้ถูกประเมินไม่ได้รับมอบหมาย 
ให้ผู้ประเมินยกเว้นการประเมินได้ 




