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ส่วนท่ี 1 : ข้อมลูเบือ้งต้น 
1. ชื่อผูร้บัการประเมนิ .......................................................................................................................... 

วุฒ…ิ…………….......................... ต าแหน่ง......................................ระดบั....................................... 
สงักดั……….....................................................................................................................................
เริม่ทดลองปฏบิตังิานเมือ่……………..…........................ ถงึ………………………............................. 
รวมระยะเวลาการทดลองปฏบิตังิาน …………… ปี 

ส่วนท่ี  2 : การสอน/แนะน า/ควบคมุการปฏิบติังาน  
ปฏบิตังิานภายใตก้ารสอน/แนะน า/ควบคุมการปฏบิตังิานของ (นาย/นาง/นางสาว) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนท่ี 3 : ความเหน็ของหวัหน้าภาควิชา/ประธานสายวิชา หรือ ผูบ้งัคบับญัชาชัน้ต้น 
       ความเหน็ครัง้ที ่1 
……………………………………………………………………………..……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….       
………………………………………….……………………………………………………………………………         
       ความเหน็ครัง้ที ่2 
…………………………………………………………………..………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….        
       ความเหน็ครัง้ที ่3 
…………………………………………………………………………………………………..………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….           
       ความเหน็ครัง้ที ่4 
…………………………………………..………………………………………………………………………..… 
………………………………….…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….         
 
       ลงชื่อ……………………………………………… 
             ( ……………………..…………………….. ) 
                ต าแหน่ง ………………………………………… 
                          วนัที…่..…...เดอืน………………พ.ศ…………. 

1 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
แบบประเมนิผลการทดลองปฏบิตังิานของพนกังานมหาวทิยาลยั สายวิชาชีพอ่ืน ระดบัปฏบิตักิาร 

                                                  ครัง้ที ่1  วนัที ่   ........................................................... 
                  ครัง้ที ่2  วนัที ่   ............................................................   

    ครัง้ที ่3  วนัที ่   ............................................................ 
    ครัง้ที ่4  วนัที ่   ………………………………………..…
  

 
 

ประเมนิครัง้ที ่
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ส่วนท่ี 4 : รายงานสรปุผลการประเมินผลการทดลองปฏิบติังาน 

1. สรปุผลการประเมนิผลการทดลองปฏบิตังิานเป็นเวลา...... ปี ตัง้แต่วนัที ่...... เดอืน .............. พ.ศ. ...……. 
    ถงึวนัที ่.......... เดอืน ..................... พ.ศ. ….……. 
2.  ใหแ้นบแบบรายงานผลการปฏบิตังิาน และแบบประเมนิคุณลกัษณะในการปฏบิตังิาน  และคุณสมบตัิ
เฉพาะตวัทีใ่ชใ้นการประเมนิผลการทดลองปฏบิตังิานทุกครัง้ และใหส้รปุผลการประเมนิผลการทดลอง
ปฏบิตังิานทุกครัง้ตามแบบตามฟอรม์นี้ 
 

ครัง้
ที ่

ก าหนดระยะเวลา 
ตามปีงบประมาณ 

ตัง้แต่.........ถงึ.......... 
รายการประเมนิ 

คะแนนที่ได/้
คะแนนเตม็ 

เปอร ์
เซนต์ 

ผา่น ไมผ่า่น 
เกณฑ์
ผา่น 

1 ปีงบประมาณ 2.1  ประเมนิผลงาน (70 %)      
 ประเมนิครัง้ที ่1 2.2  ประเมนิคณุลกัษณะในการปฏบิตังิาน       
 (                   ) และคณุสมบตัเิฉพาะตวั  (30 %)             
  เกรด :             รวม                  60% 

2 ปีงบประมาณ 2.1  ประเมนิผลงาน (70 %)      
 ประเมนิครัง้ที ่2 2.2  ประเมนิคณุลกัษณะในการปฏบิตังิาน        

 (                   ) และคณุสมบตัเิฉพาะตวั  (30 %)             
  เกรด :             รวม                  60% 

3 ปีงบประมาณ 2.1  ประเมนิผลงาน (70 %)      
 ประเมนิครัง้ที ่3 2.2  ประเมนิคณุลกัษณะในการปฏบิตังิาน        
 (                   ) และคณุสมบตัเิฉพาะตวั  (30 %)             
  เกรด :             รวม                  60% 
4 ปีงบประมาณ 2.1  ประเมนิผลงาน (70 %)      
 ประเมนิครัง้ที ่4 2.2  ประเมนิคณุลกัษณะในการปฏบิตังิาน        
 (                   ) และคณุสมบตัเิฉพาะตวั  (30 %)             
  เกรด :             รวม                  60% 
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ส่วนท่ี 5 : ข้อเสนอ / ความเหน็ 
ก. ความเหน็ในการประเมินครัง้ท่ี 1 

1.  ความเหน็ประกอบการประเมนิผลการทดลองปฏบิตังิานของคณะกรรมการฯ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
       2.  ผลสรปุ    เหน็ควรใหท้ดลองปฏบิตังิานต่อไป 
                   เหน็ควรใหท้ดลองปฏบิตังิานต่อไป  โดยใหป้รบัปรงุแกไ้ขดงันี้  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
                        เหน็ควรใหอ้อกจากงานเนื่องจาก   
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
               อื่น ๆ  
.................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข.  ความเหน็ในการประเมินครัง้ท่ี 2 

1.  ความเหน็ประกอบการประเมนิผลการทดลองปฏบิตังิานของคณะกรรมการฯ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
       2.  ผลสรปุ    เหน็ควรใหท้ดลองปฏบิตังิานต่อไป 
                 เหน็ควรใหท้ดลองปฏบิตังิานต่อไป  โดยใหป้รบัปรงุแกไ้ขดงันี้  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
               เหน็ควรใหอ้อกจากงานเน่ืองจาก   
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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          อื่น ๆ   
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  ค. ความเหน็ในการประเมินครัง้ท่ี 3 

1.  ความเหน็ประกอบการประเมนิผลการทดลองปฏบิตังิานของคณะกรรมการฯ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       2.  ผลสรปุ     เหน็ควรใหท้ดลองปฏบิตังิานต่อไป 
                  เหน็ควรใหท้ดลองปฏบิตังิานต่อไป  โดยใหป้รบัปรงุแกไ้ขดงันี้ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 เหน็ควรใหอ้อกจากงานเน่ืองจาก  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
                         อื่น ๆ  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ง.  ความเหน็ในการประเมินครัง้ท่ี 4 

1.  ความเหน็ประกอบการประเมนิผลการทดลองปฏบิตังิานของคณะกรรมการฯ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
       2.  ผลสรปุ        เหน็ควรใหผ้่านการทดลองปฏบิตังิาน  และปฏบิตังิานต่อไป 
                     เหน็ควรใหผ้่านการทดลองปฏบิตังิาน  และปฏบิตังิานต่อไป  โดยให ้
    ปรบัปรงุแกไ้ขดงันี้  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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                เหน็ควรใหอ้อกจากงานเน่ืองจาก  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
                อื่น ๆ  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
   1.  ลงชื่อ  …………………………………………..   ประธานกรรมการ 

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

 

2.  ลงชื่อ  …………………………………………..   กรรมการ 

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

 

3.  ลงชื่อ  …………………………………………..   กรรมการ                   

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

 

4.  ลงชื่อ  …………………………………………..   กรรมการ 

       (……………………………….…………) 

 

5.  ลงชื่อ  …………………………………………..   กรรมการ 

       (…………………………………………) 

 

        วนัที ่…………เดอืน…………….พ.ศ…………. 
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ส่วนท่ี 6 : ความเหน็และค าสัง่ของผูม้ีอ านาจสัง่บรรจุ 

    เหน็ดว้ยกบัการประเมนิ  และการด าเนินการขา้งต้นทุกประการและใหต่้อสญัญาการปฏบิตังิาน 
    เป็นเวลา 3 ปี 

    มคีวามเหน็แตกต่างจากการประเมนิหรอืการด าเนินการขา้งตน้ ดงันี้ 
        (โปรดชีแ้จงเหตุผลประกอบความเหน็) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
       ลงชื่อ ……………..………………………………. 

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

             ต าแหน่ง ................................................................ 

       วนัที…่….…..เดอืน………..…….......พ.ศ……….. 
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      คู่มอืและค าชีแ้จง 
การใชแ้บบประเมนิผลการทดลองปฏบิตังิานของพนกังานมหาวทิยาลยั ต าแหน่งวชิาชพีอื่น ระดบัปฏบิตักิาร  

1.  วตัถุประสงค ์
 เพื่อให้การพจิารณาประเมนิผลการทดลองปฏบิตังิานของมหาวทิยาลยัเป็นไปอย่างมรีะบบ และได้
มาตรฐาน  และเพื่อใหไ้ดบุ้คคลที่มคีวามรูค้วามสามารถและความเหมาะสมทีจ่ะปฏบิตังิานต่อไปมหาวทิยาลยั
จงึไดท้ าแบบประเมนิผลการทดลองปฏบิตังิานน้ีขึน้ 

2.  การด าเนินการประเมนิผลการทดลองปฏบิตังิาน 
2.1 ให้ส านักงานบรหิารทรพัยากรบุคคลแจ้งค าสัง่บรรจุเข้าปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติงานไปยงั

คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏบิตัิหน้าที่งานพรอ้มทัง้แจงไปยงัผู้บงัคบับญัชา โดยแนบแบบการ
ประเมนิผลการทดลองปฏบิตังิาน และกรอกรายละเอยีดในส่วนที ่1 
     2.2 ใหผู้บ้งัคบับญัชากรอกรายละเอยีดในส่วนที ่2 และส่วนที ่3 พรอ้มทัง้ส่งแบบประเมนิดงักล่าวไปยงั   
คณะกรรมการประเมนิผลการทดลองปฏบิตังิาน เมือ่ครบก าหนดระยะเวลาการประเมนิแต่ละครัง้ (ทุก 6 เดอืน 
หรอืทุกภาคการศกึษา) 

2.3  ใหค้ณะกรรมการประเมนิผลการทดลองปฏบิตังิาน ประเมนิตามแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานรวมทัง้ 
การประเมนิคุณลกัษณะในการปฏบิตังิานและคุณสมบตัเิฉพาะตวั แลว้ใหแ้นบแบบประเมนิดงักล่าวทีใ่ชใ้นการ
ประเมนิผลการทดลองปฏิบตัิงานทุกครัง้และให้สรุปผลการประเมนิผลการทดลองปฏิบตัิงานทุกครัง้ตาม
แบบฟอรม์ในส่วนที ่4 เมื่อเสรจ็แลว้แต่ละครัง้ใหส้่งแบบประเมนิไปยงัผูบ้งัคบับญัชา และใหผู้บ้งัคบับญัชาแจง้
ผลการประเมนิใหผู้ท้ดลองปฏบิตัหิน้าทีง่านทราบ 
     2.4 เกณฑก์ารประเมนิ ผูท้ีผ่่านการประเมนิผลการทดลองปฏบิตังิานต้องมผีลการประเมนิผ่านเกณฑก์าร
ประเมนิในทุกรายการประเมนิ 

2.5 ให้ส านักงานบรหิารทรพัยากรบุคคลแจง้ผลการประเมนิผลการทดลองปฏบิตังิานไปยงัผู้มอี านาจสัง่
บรรจเุพื่อใหค้วามเหน็ต่อไป 

3.  ค าอธบิายแบบประเมนิ 
     สว่นที ่1   ใหส้ านกังานบรหิารทรพัยากรบุคคลเป็นผูก้รอกรายละเอยีดของผูร้บัการประเมนิ 
     ส่วนที ่2 และส่วนที ่3   ใหผู้บ้งัคบับญัชาเป็นผูก้รอกรายละเอยีด 
     ส่วนที ่4   ใหค้ณะกรรมการประเมนิผลการทดลองปฏบิตังิานประเมนิตามแบบประเมนิทีม่หาวทิยาลยั 
ก าหนด เช่นเดียวกับแบบประเมนิที่ใช้ในการประเมนิข้าราชการเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพนักงาน และการ
ประเมนิเพื่อเลื่อนเงนิเดอืนประจ าปี พรอ้มใหแ้นบแบบประเมนิดงักล่าวมาดว้ย  และใหส้รปุผลการประเมนิผล
การทดลองปฏบิตังิานทุกครัง้ตามแบบฟอรม์ในส่วนที ่4 
    ส่วนที ่5   ใหค้ณะกรรมการประเมนิผลการทดลองปฏบิตังิานสรุปความเหน็การประเมนิแต่ละครัง้  โดยให้
ระบุรายละเอยีดตามแบบประเมนิ และท าเครือ่งหมาย  ลงในช่องผลสรปุแต่ละครัง้ 
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