
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษฯ 
1. การประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษฯ สายวิชาการ 

1.1  ประเมิน โดยใชแ้บบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการ (อาจารย์ และนักวิจัย) ของผู้มี
ความรู้ความสามารถพิเศษฯ โดยประเมิน 5 กลุ่มดังนี้ 

1.1.1. กลุ่มท่ี 1 งานสอนและงานวิจัย 
1.1.2. กลุ่มท่ี 2 งานวิชาการ 
1.1.3. กลุ่มท่ี 3 งานบริหาร 
1.1.4. กลุ่มท่ี 4 งานบริการอื่นๆ 
1.1.5. กลุ่มท่ี 5 การหาทรัพยากรให้แก่มหาวิทยาลัย 

1.2. น าผลการประเมินจากแบบประเมินข้อที่ 1.1  สรุปลงในแบบประเมินผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

2. การประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษฯ สายวิชาชีพอ่ืนที่ไม่ใช่ต าแหน่งวิชาการ ( สาย
สนับสนุน รวมทั้งผู้ที่จ้างปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ) 

2.1 ประเมิน โดยใชแ้บบประเมินการปฏิบัติงาน ส าหรับผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษฯ 
(การประเมินผลการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับพนักงานสายวิชาชีพอ่ืน/ลูกจ้างมหาวิทยาลัย)  

2.2 น าผลการประเมินในแบบประเมินข้อที่ 2.1 สรุปลงในแบบประเมินผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
 

 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (เป็นไปตามองค์ประกอบคณะกรรมการ
ประเมินของพนักงานมหาวิทยาลัย) 
1. กลุ่มวิชาการ ให้มีคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย 

(1) ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
(2) ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่คณะกรรมการประจ าคณะ/ ส านัก หรือที่เทียบเท่าแต่งตั้ง 

ทั้งนี้ ให้กรรมการในข้อที่  (2) เป็นประธาน 

2. กลุ่มวิชาชีพอ่ืนที่ไม่ใช่ต าแหน่งวิชาการ ( สายสนับสนุน รวมทั้งผู้ที่จ้างปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษา )   
ให้มีการประเมิน ตั้งแต่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นจนถึงผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นขึ้นไป 
 



 

  

 

 

 

แบบประเมิน 

ผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยปฏิบัติงาน 

ในมหาวิทยาลัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       หมายเหต ุ สําหรับการประเมินขอใหประเมินตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค. – 30 ก.ย. (12 เดือน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ………………………………………………..นามสกุล…………………………………………………. 

 

คณะ/สํานัก……………………..……..……ภาควิชา/สายวิชา……………………..…………........ 

 

มหาวิทยาลัย………………………………………….………..………………………………………....... 
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สวนท่ี 1 ผลการปฏิบัติงาน (อาจารยผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนผูกรอก) 

 

1. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

1.1 เริ่มปฏิบัติงานเม่ือ………………….                 1.4 ลากิจ……………….วัน 

1.2 สิ้นสุดการจางเม่ือ………………….                 1.5 ลาปวย……………..วัน 

1.3 รวมระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน………..               1.6 ลาพักผอน………….วัน 

2. ผลงานดานการสอน 

วิชา ช.ม.สอน/ 

สัปดาห 

จํานวน 

นักศึกษา 

ผูสอนรวม (คน) ระดับ 

การศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ในการสอน 

พอใช      ดี      ดีมาก 

        

        

          ความเห็นอ่ืนๆ 1. ……………….. 

                            2. ……………….. 

3. ผลงานดานการวิจัย โปรดระบุเรื่องท่ีวิจัยและรายละเอียดการเผยแพร (วิธีการเผยแพร 

    วัน เดือน ป และสถานท่ีพิมพ) 

    3.1 ……………………………………………………………………………………… 

    3.2 ……………………………………………………………………………………… 

4. ผลงานดานบริการทางวิชาการ โปรดระบุกิจกรรม เชน เขียนบทความทางวิชาการ 

    เปนวิทยากรใหคําปรึกษาแนะนํา ฯลฯ 

    4.1 ………………………………………………………………………………………. 

    4.2 ………………………………………………………………………………………. 

5. กิจกรรมและภาระงานอ่ืน 

    5.1 ………………………………………………………………………………………. 

    5.2 ………………………………………………………………………………………. 
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สวนท่ี 2  การรับรองคําขอประเมิน 

 

1. คํารับรองของผูขอรับการประเมิน 

 

          ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

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

                                    วัน……เดือน…………………….พ.ศ. ………….. 

 

2. คํารับรองของหัวหนาภาควิชา หรือ เทียบเทา 

2.1 ความเห็นของหัวหนาภาควิชา 

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

…………………………………………………………………………………………………. 

 

                                    ลงชื่อ …………………………….  หัวหนาภาควิชาหรือคณบดี 

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

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

                                    วัน……เดือน…………………….พ.ศ. ……………. 

 

2.2 นําเสนอคณบดีหรือเทียบเทา เพ่ือทราบ 

 

                                     ลงชื่อ ..………………………….  คณบดีหรือเทียบเทา 

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

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

                                    วัน……เดือน…………………….พ.ศ. ……………… 
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สวนท่ี 3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับผูมีความรูความสามารถพิเศษ 

           ประจําป…………… 

             ครั้งท่ี 1 วันท่ี …..เดือน………..……พ.ศ………..  ครั้งท่ี 2 วันท่ี……เดือน………..…..พ.ศ……….. 

             (คณะกรรมการประเมินเปนผูกรอก) 

 

รายการประเมิน ผลการประเมิน 

พอใช ด ี ดีมาก 

1.  ผลงาน    

1.1 ปริมาณงาน    

: มีผลงานตรงตามมาตรฐานงานท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ    

1.2 คุณภาพงาน    

: ความสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายและผลลัพธท่ีกําหนด การตรง    

        ตอเวลา ความครบถวน สมบูรณ ความทันสมัย ตลอดจน    

        การใหคําปรึกษาแนะนําอยางถูกตอง ฯลฯ    

1.3 คุณคาและการนําผลงานไปใช    

: ประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากงานหรือผลท่ีไดจากงาน    

2. คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน    

2.1 ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน    

: ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จและเปนผลดี ตลอดจน    

        มีความสามารถพิเศษอ่ืนๆ ท่ีมีความเหมาะสมกับงาน ฯลฯ    

2.2 ความรับผิดชอบ    

: การยอมรับในภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายและได    

        ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว และ    

        คํานึงถึงความสําเร็จของงานอยางมีประสิทธิภาพ ฯลฯ    

2.3 ความคิดริเริ่มสรางสรรค    

: ความสามารถในการคิดริเริ่ม หาหลักการหรือแนวทาง    

        วิธีการหรือสิ่งใหมๆ มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับงาน ฯลฯ    

2.4 การปฏิบัติตามสัญญาจาง    

: การอุทิศตนในการปฏิบัติงาน การตรงตอเวลา หรือ    

        ความยุติธรรม และเมตตากรุณา ฯลฯ     

2.5 การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ    

      : ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสถานการณและสภาพ    

        แวดลอมในการทํางานรวมกับเพ่ือนรวมงาน ฯลฯ    
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3. องคประกอบอ่ืนๆ     

      3.1 …………………………………………    

      3.2 …………………………………………    

      3.3 …………………………………………    

 

สวนที ่4  สรุปความเห็นคณะกรรมการประเมิน 

 

1. ผลการปฏิบัติงาน 

          จุดเดน…………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

          จุดออน……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

          สิ่งท่ีตองการการพัฒนา………….………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

2. คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 

          จุดเดน…………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

          จุดออน……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

          สิ่งท่ีตองการการพัฒนา………….………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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          สรุป   ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะในการ

ปฏิบัติงานแลวเห็นวา 

        

         ดีมาก                 ดี                    พอใช            ใชไมได 

 

 

 

                                                    ลงชื่อ…………………………………………………. 

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

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

 

 

                                                    ลงชื่อ…………………………………………………. 

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

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

 

 

                                                    ลงชื่อ…………………………………………………. 

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

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

 

 

                                                    ลงชื่อ…………………………………………………. 

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

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

 

 

                                                    ลงชื่อ…………………………………………………. 

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

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

 

                                                    วัน…..….เดือน………………………พ.ศ……..…… 
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คําช้ีแจงเกี่ยวกับแบบประเมิน 

การจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารย 

ในมหาวิทยาลัย 

 

1. วัตถุประสงค แบบประเมินนี้จัดทําข้ึนเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของอัตราจาง เพ่ือใหทราบผลการ

ปฏิบัติงานวาตรงตามวัตถุประสงคและมาตรฐานงานหรือไม โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากแบบ   คําขอการจาง

ท่ีไดเสนอไวเม่ือขออนุมัติการจางและเปนขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาการจางในปตอไป ท้ังนี้ รวมถึงการ

จางเต็มเวลาและไมเต็มเวลา 

 

2. การกําหนดรายการท่ีจะประเมิน 

          ใหหนวยงานทําการประเมิน  โดยกําหนดรายการท่ีจะประเมินไวเปนการลวงหนาให สอดคลองกับ

แบบประเมินท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยพิจารณาจากภาระงานท่ีหนวยงาน

มอบหมายใหปฏิบัติ การประเมินผลงานดานการสอน ผูรับการประเมินจะตองประเมินผลตนเองเพ่ือใหทราบ

ผลสัมฤทธิ์ในการสอนวาอยูในระดับใด เปนไปตามเปาหมายและมาตรฐานงานท่ีกําหนดไวในแบบบรรยาย

ลักษณะงานหรือไม 

          การกําหนดรายการท่ีจะประเมิน นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในแบบประเมินหนวยงานเพ่ิมเติมได โดย

แจงใหผูรับการประเมินทราบเปนการลวงหนาอยางนอย 1 ภาคการศึกษา 

 

3. การดําเนินการประเมิน 

          ใหหนวยงานทําการประเมินอยางนอย 1 ครั้งในรอบป หรือกอนสิ้นสุดสัญญา โดยมีวิธีการดังนี ้

          3.1 ผูประเมิน ดําเนินการในรูปคณะกรรมการ จํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน โดยจะตองมี

หัวหนาภาควิชา หรือคณบดี หรือเทียบเทา ซ่ึงรับผิดชอบงานใกลชิดเปนกรรมการจํานวน 1 คน และมี

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกอีกจํานวน 2 คน รวมพิจารณาดวย 

          3.2 วิธีการประเมิน 

                3.2.1 กรรมการประเมิน ดําเนินการประเมินในแบบประเมินฯ สวนท่ี 3 ตามรายการประเมินท่ี

กําหนดไว 2 สวน คือ การประเมินผลงาน และคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะตองประเมินทุกรายการและ

กําหนดใหมีระดับการประเมินเปน 3 ระดับ คือ พอใช ดี และ ดีมาก 

                3.2.2 คณะกรรมการประเมิน จะตองใหรายละเอียดของการประเมินในดานจุดเดน   จุดออน 

ตลอดจนสิ่งท่ีตองการพัฒนาของผูรับการประเมินท้ัง 2 ดาน รวมท้ังสรุปความเห็นเพ่ือใหไดขอสรุปตามแบบ

ประเมินท่ีกําหนด เพ่ือจะไดนําไปประกอบการพิจารณาอนุมัติใหจางตอในป ตอไป 
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          3.3 เกณฑการประเมิน 

                    ใหกําหนดคาคะแนน ดังนี้ 

                    1) พอใช        ใหคาคะแนนเทากับ 1 

                    2) ดี             ใหคาคะแนนเทากับ 2 

                    3) ดีมาก        ใหคาคะแนนเทากับ 3       
 

          ผูท่ีจะไดรับการพิจารณาใหจางตอตามระเบียบฯ จะตองเปนผูท่ีคณะกรรมการประเมินสรุปความเห็น

วา มีผลการประเมินรวมอยูในระดับของคาคะแนนรวมไมนอยกวา 2 วิธีการคิดคาคะแนนรวมใหนําคาคะแนน

ทุกๆ องคประกอบมารวมกันเพ่ือหาคาเฉลี่ย และมีมาตรฐานงานตามท่ีกําหนด 


	เอกสารแนบ
	แบบประเมิน
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