
แบบประเมินผลการปฏิบัตงิานพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ 

ตำแหน่ง ทุกตำแหน่ง 

……………………………………………………………………………… 

สำหรับการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง                               

 ครัง้ท่ี 1 ระหว่างวันท่ี …………………………………………………………………….  

 ครัง้ท่ี 2 ระหว่างวันท่ี ……………………………………………………………………. 

 

ชื่อผู้ปฏบัิตงิาน (นาย,นาง,นางสาว) .......................................................    นามสกุล......................................................................... 

พนักงานมหาวทิยาลัยตำแหน่ง   อาจารย์    ประจำ คณะ/วทิยาลัย/สำนัก/กอง/ศูนย.์.......................................................................... 

เร่ิมปฏบัิตงิานเมื่อวันท่ี .......เดอืน ........................พ.ศ.............รวมเวลา .......... ป ี.........เดอืน .........วัน (นับถึงวันกรอกแบบประเมิน) 

ข้อแนะนำในการใช้แบบประเมนิ 

• องค์ประกอบการประเมิน มีท้ังหมด 3  องค์ประกอบ   

• ให้ผู้ประเมินให้คะแนนในช่องคะแนนท่ีได้ทุกองค์ประกอบ ในแตล่ะครัง้การประเมิน 

• การให้คะแนนอาจให้เป็นจุดทศนยิมได้ตามความเหมาะสม 

เกณฑ์การตัดสิน 

 1.  พนักงานมหาวทิยาลัยท่ีถอืว่าผ่านการประเมินตอ้งได้คะแนนรวมต้ังแต่ร้อยละ  60  ขึน้ไป 

2.  ในกรณีท่ีมีเหตผุลจำเป็นท่ีผู้บังคับบัญชาชัน้ตน้เห็นวา่  ผู้น้ันมคีวามประพฤต ิ ความรู้  หรือความสามารถไม่เหมาะสม  แตจ่ะให้ปฏบัิตงิาน

ต่อไป  ให้ระบุเหตผุลไวใ้ห้ชัดเจน 
 

1. องค์ประกอบดา้นผลการปฏิบัตงิาน 
 

ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ีได ้ 

ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 

1 การจัดการเรียนรู ้ 100   

1.1 การวเิคราะห์หลักสูตรและการเตรียมการสอน (20)   

1.2 การจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้และการพัฒนาแผนการเรียนรู้

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มคีุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

(20) 

 

  

1.3 การใช้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  (20)   

1.4 การวัดและประเมินผล  (20)   

1.5 การวจิัยและหรือนำผลการวจิัยไปแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน (20)   

2 การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือเพื่อการสง่เสริมและพฒันาผู้เรียน 20   

3 

 

การร่วมปฏบิัตงิานวิชาการของสถานศึกษาเกี่ยวกับหลักสตูร สื่อ 

เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาแหล่งเรียนรู้ และภูมปิญัญาท้องถิน่ 

20   

4 

 

การประสานความร่วมมอืกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกัน

พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

20   

5 การพัฒนาตนเองและการพฒันาวิชาชพี  20   

6 ผลการปฏิบัตงิานตามภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  20   

 คะแนนรวมดา้นผลการปฏิบตังิาน 200   

ข้อสังเกต ( ถ้ามี )  ระบุถึงขอ้ด ีข้อด้อยและสิ่งท่ีต้องการให้เกิดการปรับปรุง / พัฒนา ……………………….……………………………………………… 

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

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

 



 

2. องค์ประกอบดา้นความประพฤต/ิการรักษาวินัย 
 

ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ีได ้ 

ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 

1 การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและวางตนเป็นกลางทางการเมอืง 10   

2 การปฏบัิตหินา้ที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ วริิยะ อุตสาหะ  10   

3 การปฏบัิตติามระเบียบแบบแผนของทางราชการหน่วยงานการศกึษา และคำสัง่

ของผู้บังคับบัญชาท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
10 

  

4 การประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดแีก่ผู้เรียน ชุมชน และสังคม ตรงต่อเวลา และ

อุทิศตนต่องาน 
10 

  

5 การรักษาช่ือเสียงและเกียรตศิักดิ์ของตำแหน่งหน้าท่ีตนไม่กลั่นแกล้ง กล่าวหา 

หรือร้องเรียนผู้อื่นโดยไม่มีมูลความจรงิ และไม่กระทำการ หรือยอมให้ผู้อ่ืน

กระทำการหาประโยชน์อันอาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง 

10 

  

 คะแนนรวมดา้นความประพฤตใินการรักษาวนิัย 50   

ข้อสังเกต ( ถ้ามี )  ระบุถึงขอ้ด ีข้อด้อยและสิ่งท่ีต้องการให้เกิดการปรับปรุง / พัฒนา ……………………….……………………………………………… 

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

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

 

3. องค์ประกอบดา้นจรรยาบรรณวิชาชพี 
 

ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ีได ้ 

ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 

1 จรรยาบรรณต่อตนเอง  10   

1.1 การมวีนิัยในตนเอง  (4)   

1.2 การพัฒนาตนเองด้านวิชาชพี  (3)   

1.3 การมวีสิัยทัศน์ ทันต่อการพัฒนาทางวชิาการ เศรษฐกิจสังคม และการเมอืง (3)   

2 จรรยาบรรณต่อวิชาชพี  10   

2.1 ความซื่อสัตย์สุจรติและรับผดิชอบต่อวชิาชีพ  (4)   

2.2 ความรัก ความศรัทธาต่อวิชาชพี (3)   

2.3 การเป็นสมาชกิที่ดีขององคก์รวิชาชพี  (3)   

3 จรรยาบรรณต่อผู้รับบรกิาร  10   

3.1 การเอาใจใส่ รัก เมตตา ช่วยเหลอื ส่งเสริม ให้กำลังใจแกผู่เ้รียน และ

ผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าท่ีโดยเสมอหนา้ ไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์

จากการใชต้ำแหน่งหนา้ที่โดยมิชอบ 

(4) 

  

3.2 การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนสิัยท่ีถูกต้องดีงามแก่ผู้เรียน และ

ผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
(3) 

  

3.3 การไม่กระทำตนเป็นปฏปัิกษ์ต่อความเจรญิทางกายสติปัญญา จิตใจ อารมณ ์

และสังคมของผู้เรียนและผู้รับบริการ 
(3) 
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3. องค์ประกอบดา้นจรรยาบรรณวิชาชพี (ต่อ) 
 

ท่ี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ีได ้ 

ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 

4 

 

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชพี  10   

4.1 การช่วยเหลอืเกือ้กูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์  (4)   

4.2 การยึดม่ันในระบบคุณธรรม  (3)   

4.3 ความสามคัคีในหมู่คณะ  (3)   

5 จรรยาบรรณต่อสังคม  10   

5.1 การประพฤติปฏบัิตตินเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและสิ่งแวดลอ้ม 
(4) 

  

5.2 การประพฤติปฏบัิตตินเป็นผู้นำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (3)   

5.3 การประพฤติปฏบัิตตินเป็นผู้นำในการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม (3)   

 คะแนนรวมดา้นจรรยาบรรณวิชาชีพ 100 50   

ข้อสังเกต ( ถ้ามี )  ระบุถึงขอ้ด ีข้อด้อยและสิ่งท่ีต้องการให้เกิดการปรับปรุง / พัฒนา ……………………………………………………………………… 

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

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

แบบสรุปผลการประเมิน 

ท่ี องค์ประกอบการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ีได ้ 

ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 

1 การประเมินผลการปฏบัิตงิาน 200   

2 การประเมินความประพฤติในการรักษาวนิัย 50   

3 การประเมินจรรยาบรรณวชิาชีพ 50   

 รวมคะแนนการประเมิน 300   

 ร้อยละ    

ข้อสังเกตในภาพรวม ( ถ้าม ี)  ……………………………………………………………………….…………………………….………………………………………………………… 

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

(   )  ผ่านการประเมิน  สมควรต่อสัญญาเพ่ือให้ปฏบัิตหินา้ที่ในตำแหน่งเดิมต่อไป 

(   )  ไมผ่่านการประเมิน  งดตอ่สัญญาจ้าง 

 เหตุผล………...................................................................................................……………………………………………. 

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

ลงช่ือ................................................ประธานกรรมการ 

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

 

ลงช่ือ................................................ กรรมการ 

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

 

ลงช่ือ................................................ กรรมการ 

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