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แบบประเมินผลการปฏบิัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ 

การประเมินคร้ังท่ี 1 วนัท่ี …………………………….. 
                              2 วนัท่ี ……………………………... 
                         *   3 วนัท่ี ……………………………... 
ก.  ข้อมูลเกี่ยวกบัพนกังาน          
  
1. ช่ือ................................................................................ สกุล ..................................................................................
ต าแหน่ง ................................................หน่วยงาน...............................................................มหาวิทยาลยันครพนม 
2. เร่ิมทดลองปฏิบติังานเม่ือ วนัท่ี …………เดือน …………….…..………………พ.ศ. ………………… 
 ไดท้ดลองการปฏิบติังานมาแลว้ เป็นเวลา……….…เดือน………………..วนั  (นบัถึงวนัท่ีกรอกแบบประเมินฯ) 
3. ประวติัการลา  นบัตั้งแตเ่ร่ิมทดลองการปฏิบติังาน คร้ังท่ี ..........        มีวนัลากิจ...................วนั   วนัลาป่วย................วนั     
วนัลาพกัผอ่น...............วนั    วนัลาอ่ืนๆ……………..วนั     รวมวนัลา..................วนั 
4.  ภาระงานท่ีไดป้ฏิบติั (นบัตั้งแต่เร่ิมปฏิบติังาน) 

4.1 งานสอน (ต ่ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรี / บณัฑิตศึกษา) 
         ระดบั                                    รายวิชาท่ีสอน                                        ช.ม. /สัปดาห์         ภาค / ปีการศึกษา   
..........................     .............................................................................    ............................   …………………..    
..........................     ...........................................................................      .......................….   ........................... 
..........................     ...........................................................................      ............................   .…. .................... 
..........................     ...........................................................................      ....................... …   …………………..  
..........................     .............................................................................    ............................   …………………..    
..........................     .............................................................................    ............................   …………………..    
..........................     .............................................................................    ............................   …………………..    

4.2 งานวิชาการ งานวิจยั และงานวิชาการในลกัษณะอื่น   
 ก. งานท่ีก าลงัด าเนินการอยู ่

......................................................................................................................................................................... ........................
 ......................................................................................................................................................................... .......................
.......................................................................................................................................................................... .......................
 ......................................................................................................................................................................... .......................
.…………………………………………………………………………………………………………………………….…
......................................................................................................................................................................... ........................
 ......................................................................................................................................................................... .......................
  ข. งานท่ีเสร็จแลว้ 
......................................................................................................................................................................... ........................
......................................................................................................................................................................... ........................
................................................................................................................................................. ................................................
......................................................................................................................... ........................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... ........................
 ......................................................................................................................................................................... ....................... 
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4.3  งานดา้นการใหค้  าแนะน าปรึกษา (ระบจุ านวนนกัศึกษา และตารางเวลาท่ีให้นกัศึกษาพบ)  

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

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

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

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

......................................................................................................................................................................... ........................
 ......................................................................................................................................................................... ....................... 
 4.4 งานบริการทางวิชาการ (ระบุประเภทของกิจกรรมและปริมาณเวลาท่ีใชใ้นการใหบ้ริการต่อสัปดาห์ ) 
......................................................................................................................................................................... ........................
................................................................................................................................................. ................................................
......................................................................................................................... ........................................................................
................................................................................................. ................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... ........................
 ......................................................................................................................................................................... .......................
 4.5 งานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  
......................................................................................................................................................................... ........................
................................................................................................................................................ .................................................
........................................................................................................................ .........................................................................
................................................................................................ ................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... ........................
 ......................................................................................................................................................................... ....................... 
 4.6 งานบริหาร หรืองานดา้นอื่นๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย  
......................................................................................................................................................................... ........................
................................................................................................................................................. ................................................
......................................................................................................................... ........................................................................
................................................................................................. ................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. …
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ขอรับรองว่าขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 
 
   ลงช่ือ ................................................................ผูข้อรับการประเมิน 
         (.....................................................................) 
   วนัท่ี ..........เดือน.................................พ.ศ.................... 
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แบบประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานพนกังานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ 

ข. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ข้อแนะน าในการใช้แบบประเมินผลการปฏบิัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ 
องค์ประกอบการประเมิน 

1. องคป์ระกอบการประเมิน มีทั้งหมด 4 องคป์ระกอบ ซ่ึงไดแ้ก่องคป์ระกอบดา้นความสามารถทางการสอน  ดา้น
ความสามารถทางวิชาการ  ดา้นคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อการปฏิบติังาน  และดา้นความสามารถและความ
รับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีอืน่  

2. แต่ละองคป์ระกอบ ก าหนดคะแนนเตม็แต่ละหวัขอ้การพจิารณา รายการละ 5 คะแนน (ดูเกณฑร์ะดบัคะแนนการ
ปฏิบติังานประกอบ) 

3. ให้ผูป้ระเมินผลให้คะแนนในช่องคะแนนท่ีได ้ในแต่ละคร้ังเวลาของการประเมินผล 
4. ให้ผูป้ระเมินผลรวมคะแนนท่ีไดใ้นแต่ละองคป์ระกอบ แลว้ลงในช่องรวมคะแนน  

1. ด้านความสามารถทางการสอน 
 
ข้อ หัวข้อการพจิารณา คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได้รับ หมาย

เหตุ คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 * 
1. 
 

มีการวางแผนการสอนอยา่งเป็นระบบเพื่อใหผ้ลการสอนเป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้ 5 

    

2. มีความสามารถสอนให้ผูเ้รียน รู้จกัคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ ในวิชาท่ี
สอน 

5     

3. มีความสามารถในการใชเ้ทคนิค วิธีสอนต่าง ๆ เพื่อให้ผูเ้รียนเกิด
ความสนใจและติดตามการสอนตลอดเวลา 

5     

4. มีความสามารถช้ีให้ผูเ้รียน มองเห็นความสัมพนัธ์ของวิชาท่ีเรียน
กบัวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

5     

5. มีความสามารถแนะน าให้ผูเ้รียน รู้จกัแหล่งขอ้มูลท่ีจะคน้ควา้
ศึกษาเพ่ิมเติม 

5     

6. มีความสามารถจดัให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็น และแลกเปล่ียน 
ประสบการณ์ร่วมกนัตามความเหมาะสม 

5     

7. มีความสามารถในการใชส่ื้อการสอน และอุปกรณ์ช่วยสอนท่ี
เหมาะสม 

5     

8. มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความเขา้ใจ ของผูเ้รียนใน
วิชาท่ีสอน 

5     

9. ผลการประเมินนกัศึกษา 5     

 รวมคะแนนด้านความสามารถด้านการสอน    45     

 

ขอ้สังเกต ( ถา้มี ) ……………………………………………………………………………..………………………………. 
………………………………………..………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
(หมายเหตุ ระบุถึงขอ้ดี ขอ้ดอ้ยและส่ิงท่ีตอ้งการให้เกิดการปรับปรุง / พฒันา ) 
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2. ด้านความสามารถทางวิชาการ 
 

ข้อ หัวข้อการพจิารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้รับ หมาย
เหตุ คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 * 

1. 
 

มีความรู้ในเน้ือหาวิชาการ และประสบการณ์ในวิชาท่ีท าการ
สอนเป็นอยา่งดี 

 
5 

    

2. มีความสนใจติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการในสาขาวิชาท่ี
สอน 

5     

3. มีการสร้างสรรคผ์ลงานทางวิชาการในสาขาวิชาท่ีท าการสอน
อยูเ่สมอ / มีความสามารถอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นวิชาการ 

5     

 รวมคะแนนด้านความสามารถทางวิชาการ    15     
 
ขอ้สังเกต ( ถา้มี ) ……………………………………………………………………………..………………………………. 
………………………………………..………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
(หมายเหตุ ระบุถึงขอ้ดี ขอ้ดอ้ยและส่ิงท่ีตอ้งการให้เกิดการปรับปรุง / พฒันา ) 
3. คุณธรรมและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัตงิาน 
 

ข้อ หัวข้อการพจิารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้รับ หมาย
เหตุ คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 * 

1. มีความเมตตา กรุณา ยติุธรรม ปราศจากอคติต่อผูเ้รียน 5     

2. มีความอดทนต่อพฤติกรรมของผูเ้รียน ซ่ึงไม่รู้ไม่เขา้ใจหรือ
ติดตามเน้ือหาวิชาไม่ทนั 

5     

3. มีความเตม็ใจในการถ่ายทอดความรู้ให้กบัผูเ้รียนอยา่งเตม็
ความสามารถและเตม็เวลา 

5     

4. มีความประพฤติและปฏิบติัตนให้เป็นท่ีเคารพนบัถือของผูเ้รียน
ทั้งในเวลาและนอกเวลา 

5     

5. ปฏิบติังานสอนตรงต่อเวลาและสอนชดเชยใหผู้เ้รียน ในกรณีท่ี
ขาดการสอน 

5     

6. เสียสละ และอุทิศเวลาให้กบังานท่ีไดรั้บมอบหมายและงาน
บริการอื่นๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

5     

7. มีมนุษยสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน 5     
 รวมคะแนนด้านคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อการ

ปฏิบัตงิาน 
35     

 
ขอ้สังเกต ( ถา้มี ) ……………………………………………………………………………..………………………………. 
………………………………………..………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
(หมายเหตุ ระบุถึงขอ้ดี ขอ้ดอ้ยและส่ิงท่ีตอ้งการให้เกิดการปรับปรุง / พฒันา ) 
 

 



   5 
 

4. ด้านความสามารถ และความรับผิดชอบในการปฏบิัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ 
 

ข้อ หัวข้อการพจิารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้รับ หมาย
เหตุ คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 * 

1. นอกเหนือจากงานสอน เช่น การเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา การ
ให้บริการทางการท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวฒันธรรม หรือการ
ให้บริการดา้นอื่น ๆ 

5     

 รวมคะแนนด้านความสามารถ และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัตหิน้าท่ีอ่ืน ๆ     

5     

 
ขอ้สังเกต ( ถา้มี ) ……………………………………………………………………………..………………………………. 
………………………………………..………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
(หมายเหตุ ระบุถึงขอ้ดี ขอ้ดอ้ยและส่ิงท่ีตอ้งการให้เกิดการปรับปรุง / พฒันา ) 
  
 
 

    ลงช่ือ..............................................................  
              ( .....................................................)  
           กรรมการประเมินผลการทดลองการปฏิบติังาน 
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แบบสรุปความเห็นการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการ   
 

องคป์ระกอบการประเมิน คะแนน
เตม็ 

คะแนนท่ีได ้
(คร้ังท่ี 1) 

คะแนนท่ีได ้
(คร้ังท่ี 2) 

คะแนนท่ีได ้
(คร้ังท่ี 3*) 

1. ดา้นความสามารถทางการสอน 45    
2. ดา้นความสามารถทางวิชาการ 15    
3. คุณธรรมและความรับผดิชอบต่อการปฏิบติังาน 35    
4. ดา้นความสามารถ และความรับผิดชอบในการปฏิบติั
หนา้ท่ีอื่น ๆ 
 

5    

รวม 100    
 
ขอ้สังเกตโดยรวม ( ถา้มี ) ……………………………………………………………………………..…………………….. 
………………………………………..………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
(หมายเหตุ ระบุถึงขอ้ดี ขอ้ดอ้ยและส่ิงท่ีตอ้งการให้เกิดการปรับปรุง / พฒันา ) 

 
  
สรุปผลการประเมนิผลการทดลองปฏิบตัิงาน  โดยคณะกรรมการ  

    คร้ังท่ี 1    ผา่น  (60 % ขึ้นไป)   ไม่ผา่น  (ต ่ากว่า 60%)    
      คร้ังท่ี 2    ผา่น  (60 % ขึ้นไป)   ไม่ผา่น  (ต ่ากว่า 60%)    
               * คร้ังท่ี 3    ผา่น  (60 % ขึ้นไป)   ไม่ผา่น  (ต ่ากว่า 60%)    

*  กรณีผูท้ดลองปฏิบติังานไดรั้บการขยายเวลาการทดลองปฏิบติังานต่ออีก 3 เดือน 
 
 

 
ลงช่ือ................................................ คณะกรรมการ 

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

ลงช่ือ................................................ คณะกรรมการ 
   ( .............................................) 

 
 

ลงช่ือ................................................ คณะกรรมการ 
   ( .............................................) 

 
 


