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แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
................................................ 

 

ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น/ประวัติส่วนตัว และผลงานของผู้ขอรับการประเมิน 

1. ชื่อผู้รับการประเมิน               .   

2. วัน เดือน ปีเกิด             อายุ                 ป ี

3. คุณวุฒิ                .   

4. ต าแหน่ง       ค่าจ้าง                          บาท  
สังกัดคณะ     สาขาวิชา          .   

5. เข้าท างานเมื่อวันที่  เดือน     พ.ศ.        .   

6. ข้อมูลเกี่ยวกับการมาปฏิบัติงานในระหว่างการทดลองปฏิบัติงาน 

 
ประเภท 

ครั้งที่ประเมิน 
รวม 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง 

มาสาย       
ลาป่วย       
ลากิจ       
ลาคลอด       
ลาอุปสมบท       
....................................       
 
 
 
 
 
 

แนบท้ายหมายเลข 1 
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ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอน และปฏิบัติงานในหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 

1. ภาระงานที่ได้ปฏิบัติ (นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน) งานสอน (ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา) 

ระดับ รายวิชาที่สอน ชั่วโมง/สัปดาห์ ภาค/ปีการศึกษา 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

2. ด้านงานวิจัย และงานวิชาการอ่ืน ๆ  
2.1 งานที่ก าลังด าเนินการอยู่ 

            
            
            
            
            
             
            
             

 

2.2 งานที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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3. ด้านการสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย 
            
            
            
            
            
             

 
 

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
  
 

ลงชื่อ           ผู้ขอรับการประเมิน 
                    (                   ) 

                 วันที่       เดือน          พ.ศ.  
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ส่วนที่ 3  ความเห็นของผู้ให้ค าแนะน า/ก ากับดูแลการทดลองปฏิบัติงาน 

ผู้รับการประเมินได้ปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้การ แนะน า/ก ากับดูแล การปฏิบัติงานโดย 

นาย/นาง/นางสาว           

ความเห็นของผู้ให้ค าแนะน า/ก ากับดูแลการทดลองปฏิบัติงาน 

            
            
            
            
            
            
            
             

 

      ลงชื่อ       
      ต าแหน่ง       
      วันที่          เดือน  พ.ศ.   
 
 
 
ส่วนที่ 4  ความเห็นของหัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา หรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นตามสายงาน 

            
            
            
            
             

            
             

 

      ลงชื่อ       
      ต าแหน่ง       
      วันที่          เดือน  พ.ศ.   
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ส่วนที่ 5  การประเมินทดลองปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 

ดีเด่น 
(5) 

ดี 
(4) 

ปกต ิ
(3) 

ควร
ปรับปรุง 

(2) 

ต้อง
ปรับปรุง 

(1) 
1. องค์ประกอบท่ี 1 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

1.1 ได้ปฏิบัติงานการสอนหรือช่วยสอนประจ า
วิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะ/หน่วยงาน 

1.2 มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาของตน 

     

2. องค์ประกอบท่ี 2 คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 
2.1 เอาใจใส่หาความรู้เพ่ิมเติม 
2.2 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่าง 

เต็มความสามารถ และเต็มเวลา 
2.3 ปฏิบัติงานตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามระเบียบ

แบบแผนของทางราชการ 
2.4 มีคุณธรรม จริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
2.5 มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับ

ผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
2.6 เสียสละ อุทิศเวลาให้กับงานที่ได้รับมอบหมาย

และงานบริการที่เกี่ยวข้อง 
2.7 มีความประพฤติเหมาะสมทั้งในด้านส่วนตัว 

และการท างาน และปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือ 

     

3. องค์ประกอบท่ี 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
3.1 ด้านการสอน 

3.1.1 มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ผล
การสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 

3.1.2 ความสามารถในการสอน และระดับคุณภาพ
งานสอน (พิจารณาจากผลการประเมินการสอน และ
การประเมินของผู้สอนร่วม) 

3.1.3 ความสามารถในการผลิตผลงานด้านการสอน 
เช่น คู่มือการสอน เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน 
ฯลฯ 

     

3.2 ด้านงานวิชาการ งานวิจัย และงานอ่ืนที่เทียบเท่า 
3.2.1 ความสามารถด้านวิชาการ (พิจารณาจากความรู้

ในเนื้อหาวิชาการและความสามารถที่จะสอนได้หลายวิชา 
รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชา
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รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 

ดีเด่น 
(5) 

ดี 
(4) 

ปกต ิ
(3) 

ควร
ปรับปรุง 

(2) 

ต้อง
ปรับปรุง 

(1) 
ทีจ่ะสอน และท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ใหม่ ๆ 
และมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ) 

3.2.2 ความสามารถด้านวิจัย และการเขียนเอกสาร
ประกอบค าบรรยาย/ต ารา (พิจารณาจากภาระงาน 
ปริมาณงาน คุณภาพ และจริยธรรมในการท างานวิจัย 
ต้องไม่ลอกผลงานผู้ อ่ืนโดยไม่ อ้างอิงชื่อเจ้าของ          
หรือไม่ได้รับอนุญาต) 
3.3 ด้านการให้ปรึกษาแก่นักศึกษา การบริการทาง
วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหาร
หรือด้านอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

3.3.1 การก าหนดตารางเวลา Offices hours) ให้
นักศึกษาเข้าพบ และจ านวนชั่วโมงในการให้ค าปรึกษา
แก่นักศึกษาต่อสัปดาห์ 

3.3.2 จ านวนนักศึกษาในความดูแล ในฐานะอาจารย์
ที่ปรึกษาและการให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 

3.3.3 การดูแลให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมอันดีงาม 

3.3.4 ความรับผิดชอบในการท างานบริการวิชาการ 
หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หรือการบริหาร 
หรืองานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.3.5 คุณภาพงานบริการทางวิชาการท่ีสอดคล้อง
กับวิชาชีพหรือสาขาวิชา 

3.3.6 จ านวนครั้งที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน 

     

คะแนนเฉลี่ยในแต่ละองค์ประกอบ 
1. องค์ประกอบที ่1  ได้คะแนนเฉลี่ย    คะแนน 
2. องค์ประกอบที ่2  ได้คะแนนเฉลี่ย    คะแนน 
3. องค์ประกอบที ่3  ได้คะแนนเฉลี่ย    คะแนน 

 

สรุปผลการประเมินทดลองการปฏิบัติงาน 

(    ) ผ่านการประเมิน  (    )  ไม่ผ่านการประเมิน 
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ส่วนที่ 6  ข้อเสนอ/ความเห็น 

1. ความเห็นประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
            
            
            
             

2. ผลสรุป (    )  เห็นควรให้ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน 
(    )  เห็นควรให้ออกจากการปฏิบัติหน้าที่ 

เนื่องจาก          
            
             

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

 

ส่วนที่ 7  ความเห็นและค าสั่งผู้มีอ านาจสั่งจ้าง 

(    )  เห็นด้วยกับการประเมิน และการด าเนินการข้างต้นทุกประการ 
(    )  มีความเห็นแตกต่างจากการประเมิน หรือการด าเนินการข้างต้น ดังนี้ (โปรดชี้แจงเหตุผล

ประกอบความเห็น)          
            
             

 
ลงชื่อ      
     (              ) 
ต าแหน่ง      
วันที่           เดือน      พ.ศ.   
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แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง  หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ใบกรอกคะแนนประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

ชื่อผู้รับการประเมิน               . 
ส าหรับการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน วันที่   เดือน      พ.ศ.       . 

รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 

ดีเด่น 
(5) 

ดี 
(4) 

ปกต ิ
(3) 

ควร
ปรับปรุง 

(2) 

ต้อง
ปรับปรุง 

(1) 
1. องค์ประกอบท่ี 1 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

1.1 ได้ปฏิบัติงานการสอนหรือช่วยสอนประจ า
วิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะ/หน่วยงาน 

1.2 มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาของตน 

     

คะแนนเฉลี่ยในองค์ประกอบที่ 1 = 

2. องค์ประกอบท่ี 2 คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 
2.1 เอาใจใส่หาความรู้เพ่ิมเติม 
2.2 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ปฏิบัติงานอย่าง 

เต็มความสามารถ และเต็มเวลา 
2.3 ปฏิบัติงานตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามระเบียบ

แบบแผนของทางราชการ 
2.4 มีคุณธรรม จริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
2.5 มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับ

ผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
2.6 เสียสละ อุทิศเวลาให้กับงานที่ได้รับมอบหมาย

และงานบริการที่เกี่ยวข้อง 
2.7 มีความประพฤติเหมาะสมทั้งในด้านส่วนตัว 

และการท างาน และปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือ 

     

คะแนนเฉลี่ยในองค์ประกอบที่ 2 = 

แนบท้ายหมายเลข 2 
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รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 

ดีเด่น 
(5) 

ดี 
(4) 

ปกต ิ
(3) 

ควร
ปรับปรุง 

(2) 

ต้อง
ปรับปรุง 

(1) 
3. องค์ประกอบท่ี 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
3.1 ด้านการสอน 

3.1.1 มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบเพ่ือ
ให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 

3.1.2 ความสามารถในการสอน และระดับคุณภาพ
งานสอน (พิจารณาจากผลการประเมินการสอน และ
การประเมินของผู้สอนร่วม) 

3.1.3 ความสามารถในการผลิตผลงานด้านการสอน 
เช่น คู่มือการสอน เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน 
ฯลฯ 

     

3.2 ด้านงานวิชาการ งานวิจัย และงานอ่ืนที่เทียบเท่า 
3.2.1 ความสามารถด้านวิชาการ (พิจารณาจาก

ความรู้ในเนื้อหาวิชาการและความสามารถที่จะสอนได้
หลายวิชา รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
ในสาขาวิชาที่จะสอน และที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ใหม ่ๆ และมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ) 

3.2.2 ความสามารถด้านวิจัย และการเขียนเอกสาร
ประกอบค าบรรยาย/ต ารา (พิจารณาจากภาระงาน ปริมาณงาน 
คุณภาพ และจริยธรรมในการท างานวิจัย ต้องไม่ลอกผลงาน
ผู้อื่นโดยไม่อ้างอิงชื่อเจ้าของหรือไม่ได้รับอนุญาต) 

     

3.3 ด้านการให้ปรึกษาแก่นักศึกษา การบริการทาง
วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหาร
หรือด้านอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

3.3.1 การก าหนดตารางเวลา Offices hours) ให้
นักศึกษาเข้าพบ และจ านวนชั่วโมงในการให้ค าปรึกษา
แก่นักศึกษาต่อสัปดาห์ 

3.3.2 จ านวนนักศึกษาในความดูแล ในฐานะอาจารย์
ที่ปรึกษาและการให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 

3.3.3 การดูแลให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมอันดีงาม 

3.3.4 ความรับผิดชอบในการท างานบริการวิชาการ 
หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หรือการบริหาร หรือ
งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 

ดีเด่น 
(5) 

ดี 
(4) 

ปกต ิ
(3) 

ควร
ปรับปรุง 

(2) 

ต้อง
ปรับปรุง 

(1) 
3.3.5 คุณภาพงานบริการทางวิชาการท่ีสอดคล้อง

กับวิชาชีพหรือสาขาวิชา 
3.3.6 จ านวนครั้งที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรทั้งภายใน

และภายนอกหน่วยงาน 

คะแนนเฉลี่ยในองค์ประกอบที่ 3 = 

 
 
ลงชื่อ     กรรมการผู้ให้คะแนน 
     (              ) 
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แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
................................................ 

 

แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้น/ประวัติส่วนตัว และผลงานของผู้ขอรับการประเมิน 

1. ชื่อผู้รับการประเมิน               . 

2. วัน เดือน ปีเกิด             อายุ                  ป ี

3. คุณวุฒิ                . 

4. ต าแหน่ง       ระดับ         . 

เลขท่ีต าแหน่ง    ค่าจ้าง                             บาท   

สังกดัคณะ/ส านัก/สถาบัน/ส านักงาน             . 

กอง      งาน           . 

5. เข้าท างานเมื่อวันที่  เดือน     พ.ศ.        . 

6. ประวัติการท างานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ถ้ามี) 
เคยได้รับการจ้างให้ด ารงต าแหน่ง    สังกัด         . 
สถานภาพการจ้างเป็น   (    ) เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา    (    ) พนักงานราชการ  

7. ข้อมูลเกี่ยวกับการมาปฏิบัติงานในระหว่างการทดลองปฏิบัติงาน 

ประเภท 
ครั้งที่ประเมิน 

รวม 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง 
มาสาย       
ลาป่วย       
ลากิจ       
ลาคลอด       
ลาอุปสมบท       
....................................       

แนบท้ายหมายเลข 3 
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ส่วนที่ 2  ภาระงานที่ได้ปฏิบัติ (นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน)  

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
(สรุปเฉพาะที่เป็นงานส าคัญ ๆ 
และเรียงล าดับความส าคัญ) 

ผลงานที่ปฏิบัติ 
(ระบุจ านวนชิ้น หรือว่าปฏิบัติเป็นประจ า 

หรือเป็นครั้งคราว) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
  
 

ลงชื่อ           ผู้ขอรับการประเมิน 
                    (                   ) 

                 วันที่       เดือน         พ.ศ.   
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ส่วนที่ 3  ความเห็นของผู้ให้ค าแนะน า/ก ากับดูแลการทดลองปฏิบัติงาน 

ผู้รับการประเมินได้ปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้การ แนะน า/ก ากับดูแล การปฏิบัติงานโดย 

นาย/นาง/นางสาว               . 

ความเห็นของผู้ให้ค าแนะน า/ก ากับดูแลการทดลองปฏิบัติงาน 

                 .
                 .
                 .
                 . 
                 .
                 .
                 . 

 
      ลงชื่อ           . 
      ต าแหน่ง           . 
      วันที่          เดือน  พ.ศ.       . 
 
 
 
ส่วนที่ 4  ความเห็นของหัวหน้างาน/ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าส านักงาน หรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นตามสายงาน 

                 .
                 .
                 .
                 .
                 . 
                 .
                 . 
 

 
      ลงชื่อ           . 
      ต าแหน่ง           . 
      วันที่          เดือน  พ.ศ.       . 
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ส่วนที่ 5  การประเมินทดลองปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 

ดีเด่น 
(5) 

ดี 
(4) 

ปกต ิ
(3) 

ควร
ปรับปรุง 

(2) 

ต้อง
ปรับปรุง 

(1) 
1. องค์ประกอบท่ี 1 คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 

1.1 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ตลอดจนงานบริการที่เก่ียวข้อง 

1.2 ความขยันหมั่นเพียรและความอุตสาหะ ตลอดจน
ความตั้งใจมั่งมั่นที่จะท างานให้ส าเร็จ 

1.3 ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
1.4 แสดงออกถึงการมีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการ 
1.5 เสียสละ อุทิศเวลาให้กับงานที่ได้รับมอบหมาย

ปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลา 
1.6 ความสนใจในการพัฒนาตนเองเพ่ือให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้เป็นผลดี 
1.7 เชาว์ปัญญาและความสามารถในการแก้ไขปัญหา

และมีความถนัดในงานท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
1.8 ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม และ

ซื่อสัตย์สุจริต 
1.9 ความร่วมมือในการด าเนินงานและการแก้ไขปัญหา

ของส่วนรวม 

     

คะแนนเฉลี่ยในข้อ 1 = 

2. องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที ่
2.1 ด้านคุณภาพและปริมาณงาน พิจารณาถึงระดับ

คุณภาพของผลงานและปริมาณงานที่ได้ปฏิบัติตาม
ภาระงานที่ได้รับมอบหมายในช่วงระยะเวลาการประเมิน 

2.2 ด้านความรู้ความสามารถ พิจารณาถึงการมีความรู้
ความสามารถที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้
ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและในการปฏิบัติงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

     

คะแนนเฉลี่ยในข้อ 2 = 
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รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 

ดีเด่น 
(5) 

ดี 
(4) 

ปกต ิ
(3) 

ควร
ปรับปรุง 

(2) 

ต้อง
ปรับปรุง 

(1) 
3. องค์ประกอบท่ี 3 คุณลักษณะส่วนบุคคล 

3.1 ประพฤติตนอยู่ในวินัยราชการ และความประพฤติ
ส่วนตัวเหมาะสม 

3.2 มนุษสัมพันธ์ดีต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน 
และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.3 ได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน ได้รับความ
รักใคร่และนับถือ 

3.4 เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมและทัศนคติในเชิงบวก
ในการท างานและต่อผู้ร่วมงาน 

     

คะแนนเฉลี่ยในข้อ 3 = 

คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินรวมทุกข้อ = 

คะแนนเฉลี่ยในแต่ละองค์ประกอบ 
1. องค์ประกอบที ่1  ได้คะแนนเฉลี่ย    คะแนน 
2. องค์ประกอบที ่2  ได้คะแนนเฉลี่ย    คะแนน 
3. องค์ประกอบที ่3  ได้คะแนนเฉลี่ย    คะแนน 

 

สรุปผลการประเมินทดลองการปฏิบัติงาน 

(    ) ผ่านการประเมิน  (    )  ไม่ผ่านการประเมิน 
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ส่วนที่ 6  ข้อเสนอ/ความเห็น 

1. ความเห็นประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
                 .  
                 .  
                 .  
                 .  
                 .  

2. ผลสรุป (    )  เห็นควรให้ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน 
(    )  เห็นควรให้ออกจากการปฏิบัติหน้าที่ 

เนื่องจาก               .
                 .
                 .
                 . 

 
ลงชื่อ     ประธานกรรมการ 
     (              ) 

 
ลงชื่อ     กรรมการ 
     (              ) 

 
ลงชื่อ                     กรรมการและเลขานุการ 
     (              ) 

 

ส่วนที่ 7  ความเห็นและค าสั่งผู้มีอ านาจสั่งจ้าง 

(    )  เห็นด้วยกับการประเมิน และการด าเนินการข้างต้นทุกประการ 
(    )  มีความเห็นแตกต่างจากการประเมิน หรือการด าเนินการข้างต้น ดังนี้ (โปรดชี้แจงเหตุผลประกอบความเห็น) 

                 .
                 .
                 . 

 
ลงชื่อ      
     (              ) 
ต าแหน่ง      
วันที่   เดือน         พ.ศ.   
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แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง หลกัเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
................................................ 

ใบกรอกคะแนนประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ 

ชื่อผู้รับการประเมิน               . 
ส าหรับการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน วันที่   เดือน      พ.ศ.       . 

รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 

ดีเด่น 
(5) 

ดี 
(4) 

ปกต ิ
(3) 

ควร
ปรับปรุง 

(2) 

ต้อง
ปรับปรุง 

(1) 
1. องค์ประกอบท่ี 1 คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 

1.1 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ตลอดจนงานบริการที่เกี่ยวข้อง 

1.2 ความขยันหมั่นเพียรและความอุตสาหะ ตลอดจน
ความตั้งใจมั่งมั่นที่จะท างานให้ส าเร็จ 

1.3 ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
1.4 แสดงออกถึงการมีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการ 
1.5 เสียสละ อุทิศเวลาให้กับงานที่ได้รับมอบหมาย

ปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลา 
1.6 ความสนใจในการพัฒนาตนเองเพ่ือให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้เป็นผลดี 
1.7 เชาว์ปัญญาและความสามารถในการแก้ไขปัญหา

และมีความถนัดในงานท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
1.8 ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม และ

ซื่อสัตย์สุจริต 
1.9 ความร่วมมือในการด าเนินงานและการแก้ไขปัญหา

ของส่วนรวม 

     

คะแนนเฉลี่ยในข้อ 1 = 

2. องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
2.1 ด้านคุณภาพและปริมาณงาน พิจารณาถึงระดับ

คุณภาพของผลงานและปริมาณงานที่ได้ปฏิบัติตาม
ภาระงานที่ได้รับมอบหมายในช่วงระยะเวลาการประเมิน 

     

แนบท้ายหมายเลข 4 
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รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 

ดีเด่น 
(5) 

ดี 
(4) 

ปกต ิ
(3) 

ควร
ปรับปรุง 

(2) 

ต้อง
ปรับปรุง 

(1) 
2.2 ด้านความรู้ความสามารถ พิจารณาถึงการมีความรู้

ความสามารถที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและในการปฏิบัติงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คะแนนเฉลี่ยในข้อ 2 = 

3. องค์ประกอบท่ี 3 คุณลักษณะส่วนบุคคล 
3.1 ประพฤติตนอยู่ในวินัยราชการ และความประพฤติ

ส่วนตัวเหมาะสม 
3.2 มนุษสัมพันธ์ดีต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและ

บุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3.3 ได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน ได้รับความ

รักใคร่และนับถือ 
3.4 เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมและทัศนคติในเชิงบวกในการ

ท างานและต่อผู้ร่วมงาน 

     

คะแนนเฉลี่ยในข้อ 3 = 

 
 
ลงชื่อ     กรรมการผู้ให้คะแนน 
     (              ) 

 


