
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนคาจาง สําหรบัพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 

ประจําปงบประมาณ……………………. 

ครั้งท่ี 1  (  ) 1 ต.ค. – 31 มี.ค.   ครั้งท่ี 2  (  ) 1 เม.ย.- 30 ก.ย. 
 

ตอนที่ 1 สําหรับผูรับการประเมินกรอก 

 1. ชื่อ.............................................................. สกุล................................................................................................ 

  ตําแหนง …………………………............................................  อัตราคาจางเดือนละ................................................บาท 

  หนวยงานยอย............................................................. สังกัด........................................................................ 

 

 2. บรรจุแตงตั้งเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีสัญญาทดลองปฏิบัติงานเปนเวลา 1  ป  เม่ือวันท่ี

.....................................................ถึงวันท่ี.................................................... บรรจุเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

โดยมีสัญญาจางเปนเวลา.............ป เม่ือวันท่ี............................................. ถึงวันท่ี................................................... 

 

 3. การปฏิบัติงาน/การกิจ/หนาท่ี/ความรับผิดชอบ/สัมฤทธิผล 

  ก. งานท่ีไดปฏิบัติ 

   1)  งาน …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

    ปริมาณงาน ………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

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

    ผลสัมฤทธิ์ของงาน (คุณภาพ ปริมาณ ความทันเวลา สัมฤทธิผล และการใชทรัพยากร) 

    (โดยประมาณ) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

   2)  งาน …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

    ปริมาณงาน ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

    ผลสัมฤทธิ์ของงาน (คุณภาพ ปริมาณ ความทันเวลา สัมฤทธิผล และการใชทรัพยากร) 

    (โดยประมาณ) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  ข. งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ/เพ่ิมเติม อาทิ งานชวยสอน งานสนับสนุนการวิจัย ฯลฯ 

   1)  งาน …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    ปริมาณงาน ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ผลสัมฤทธิ์ของงาน (คุณภาพ ปริมาณ ความทันเวลา สัมฤทธิผล และการใชทรัพยากร) 

    (โดยประมาณ) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

   2)  งาน …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    ปริมาณงาน ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ผลสัมฤทธิ์ของงาน (คุณภาพ ปริมาณ ความทันเวลา สัมฤทธิผล และการใชทรัพยากร) 

    (โดยประมาณ) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

ลงชื่อ…………………………………………….เจาของประวัติ ลงชื่อ…………………………………………….หัวหนาหนวยงาน 

  (……………………………………………)   (……………………………………………) 

วันท่ี …………/………………/……..………..    ตําแหนง.………………………………………. 

           วันท่ี …………/………………/……..………..   

 

ตอนที่ 2   สําหรับคณะกรรมการประเมินผลดําเนินการ 

 

รายการประเมิน 

การประเมินใหพิจารณาในแงของ 

ผลการ 

ประเมิน 

(คะแนน) 
คุณภาพ ปริมาณ 

ความ

ทันเวลา 
สัมฤทธิผล 

การใช

ทรัพยากร 

คุมคา/

ตนทุน 

ขอ 1. ผลงาน (70 คะแนน) 

      ก. งานท่ีปฏิบัติ 

          1) งาน .............................................. 

          2) งาน .............................................. 

      

     ข. งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ/ 

         เพ่ิมเติม 

          1) งาน .............................................. 

          2) งาน .............................................. 

      

รวมผลการประเมิน ขอ 1. 
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รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

ขอ 2. คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน (30 คะแนน) 

           2.1 ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 

           2.2 ความรับผิดชอบ 

           2.3 การรักษาวินัย 

           2.4 การปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

           2.5 ความคิดริเริ่ม 

           2.6 พฤติกรรมการทํางาน (การกระทํา ความคิด ความรูสึก ทาที                         

               ท่ีแสดงออกในการปฏิบัติงาน เชน ความมานะ ความอุตสาหะ  

               กระตือรือรน อุทิศเวลา และมนุษยสัมพันธ) 

           2.7 อ่ืนๆ (ดุลยพินิจของหัวหนาหนวยงาน) 

                 (ระบุ)…………………………………………………………………………….  

  

รวมผลการประเมิน ขอ 2. 30  

ผลการประเมินท้ัง (ขอ 1. + ขอ 2.) 100  

 

 

สรุปผลการประเมิน 

ลําดับ ระดบั(คะแนน) ผลการประเมิน 

1              ดีเดน          ( 90-100   คะแนน)  

2              ดี               ( 75-89     คะแนน)  

3              พอใช          (ต่ํากวา 75 คะแนน)  

 

 

คณะกรรมการประเมินผล 

 

 

       (ลงชื่อ)……………………………………..ประธานกรรมการ  

           (…….………………………………)  

 

 

 

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

      (….…………………………………)                            (………….………………….………) 
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ตอนที่ 3 ความเห็นของคณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/................... 

    เห็นควรเลื่อนคาจาง ……………….. ข้ัน  

    ไมเห็นควรเลื่อนคาจาง 

    มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตนดังนี้ 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

           

          (ลงชื่อ) ………………………..…………………………….      

               (………..……………………………………………)  

          ตําแหนง ……………………..……………………………..     

           วันท่ี …….……/………….………/…………………. 
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คํานิยาม 
 

                    คุณภาพ หมายถึง ผลงานท่ีสําเร็จตามวัตถุประสงค/เปาหมายการปฏิบัติงานเสร็จตามแผนหรือภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดไว  ผลงานมีความถูกตองครบถวนสมบูรณเปนท่ียอมรับ  ผลงานมีความสอดคลองกับภาระหนาท่ีของ

ตนเอง 

 

                    สัมฤทธิผล  หมายถึง  งานท่ีเกิดผลดีข้ึน  หรืองานท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  การทํางานใหเกิดผลดังกลาว

ตองใชสติปญญามากข้ึน 

 

                    การใชทรัพยากรคุมคา / ตนทุน  หมายถึง  การประหยัดในการใชวัสดุอุปกรณในการทํางาน  ตลอดจน

ระวังรักษาเครื่องมือเครื่องใชของทางราชการ 

 

                    ความรับผิดชอบ  หมายถึง  การยอมรับในภาระหนาท่ีหรืองานของตนการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงโดย

คํานึงถึงเปาหมายและความสําเร็จของงานเปนหลักยอมรับผลท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานอยางมีเหตุผล 

 

                    การรักษาวินัย  หมายถึง  ความประพฤติ  การปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ แบบแผน  และขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 

 

                    การปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  หมายถึง  การปฏิบัติตนใหอยูใน

กรอบของขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัยหรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

                    ความคิดริเริ่ม  หมายถึง  การมองการณไกล  การใหขอเสนอแนะตางๆ  ท่ีเปนประโยชนตองาน 

 

                    พฤติกรรมการทํางาน  หมายถึง  การกระทํา  ความคิด  ความรูสึก  และทาที  ท่ีแสดงออกในการ

ปฏิบัติงาน  เชน  ความมานะ  ความอุตสาหะ  กระตือรือรน  อุทิศเวลา  และมนุษยสัมพันธ 
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