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ตามท่ี มหาวิทยาลัยได.มีการปรับภาระงานของคณาจารย�ประจําให.มีความยืดหยุ%นในการจัดสรรภาระ
งานให.กับคณาจารย�ประจําในสังกัด โดยให.คณาจารย�สามารถปฏิบัติหน.าท่ีท่ีสอดคล.องกับความถนัดภายใต.
กรอบยุทธศาสตร�และความจําเปEนของส%วนงาน  ซ่ึงมหาวิทยาลัยได.มีการปรับระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและประเมินผลผลิตอย%างจริงจัง เข.มข.น โดยการประเมินผลจะมุ%งเน.นผลผลิต (Outputs) 
และผลลัพธ� (Outcomes) มากกว%าการเน.นกระบวนการทํางานหรือข้ันตอนการทํางาน  ท้ังนี้ การจัดสรร
งบประมาณและการปรับข้ึนเงินเดือนประจําป3จะแบ%งออกเปEน 3 ส%วน ได.แก% 

1) ภาระงานและคุณลักษณะส%วนบุคคล 

2) ผลผลิตของส%วนงาน 

3) ผลผลิตส%วนบุคคล 
 

 
 

ส,วนท่ี 1  ด0านภาระงานและด0านคุณลักษณะส,วนบุคคล 
• มหาวิทยาลัยจัดสรรวงเงินงบประมาณให.ทุกส%วนงานเท%ากัน ในอัตรา 2% ของค%ากลางของ

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
• ส%วนงานกําหนดร.อยละในการข้ึนเงินเดือนให.พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตามผลการ

ประเมินภาระงาน (70 คะแนน) และคุณลักษณะส%วนบุคคล (30 คะแนน) 

ส,วนท่ี 2  ด0านผลผลิตของส,วนงาน 
• มหาวิทยาลัยจัดสรรวงเงินงบประมาณให.แต%ละส%วนงาน โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานตาม

ตัวชี้วัด KPI ของป3งบประมาณ ท่ีหัวหน.าส%วนงานตกลงกับอธิการบดี 
• วงเงินจัดสรรตํ่าสุด คือ อัตรา 1.1% ของค%ากลางของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
• วงเงินจัดสรรสูงสุด คือ อัตรา 2% ของค%ากลางของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
• ส%วนงานกําหนดร.อยละในการข้ึนเงินเดือนให.พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยอาจจัดสรรให.

เท%ากันทุกคน หรือ จัดสรรตามการมีส%วนร%วมของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในการสร.าง
ผลผลิตส%วนรวมก็ได. 

ส,วนท่ี 3  ด0านผลผลิตส,วนบุคคล 
• ผลผลิตตามการขับเคลื่อนส%วนงาน/มหาวิทยาลัย ซ่ึงพิจารณาตามหลักเกณฑ�ท่ีส%วนงานประกาศ

กําหนด ท้ังนี้ เพ่ือให.แต%ละส%วนงานมีความยืดหยุ%นในการบริหารจัดการ 
• มหาวิทยาลัยจัดสรรวงเงินงบประมาณให.แต%ละส%วนงาน โดยใช.อัตราเดียวกับท่ีได.รับการจัดสรร

วงเงินในส%วนท่ี 2 ผลผลิตของส%วนงาน 
• วงเงินจัดสรรตํ่าสุด คือ อัตรา 1.1% ของค%ากลางของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
• วงเงินจัดสรรสูงสุด คือ อัตรา 2% ของค%ากลางของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป�ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

การปรับข้ึนเงินเดือนประจําป�และการจัดสรรงบประมาณ 
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• ส%วนงานจัดทําประกาศการประเมินผลผลิตของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเพ่ือใช.ประเมิน 
ซ่ึงอาจกําหนดรายละเอียดผลผลิตในลักษณะต%างๆ ตามท่ีส%วนงานพิจารณาเห็นชอบร%วมกัน หรือ 
อ.างอิงผลผลิตทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการพิจารณาแต%งต้ังบุคคล
ให.ดํารงตําแหน%งผู.ช%วยศาสตราจารย� รองศาสตราจารย� และศาสตราจารย� ก็ได. 

• ส%วนงานกําหนดร.อยละในการข้ึนเงินเดือนให.พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตามเกณฑ�ผลผลิต
ท่ีวางไว. 
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คู%มือการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จัดทําข้ึนเพ่ือ
อธิบายรายละเอียด เก่ียวกับแบบประเมิน ข้ันตอน วิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให.สอดรับกับระเบียบจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ว%าด.วยหลักเกณฑ�และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557  และประกาศจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย เรื่อง 
ภาระงานของคณาจารย�ประจํา พ.ศ. 2561 ซ่ึงมีการปรับปรุงเพ่ือให.เหมาะแก%ลักษณะการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ%มคณาจารย�ประจํา โดยได.รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณบดี 
 

องค3ประกอบ 
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มีท้ังหมด 5 หน.า แต%ละหน.ามี

สาระสําคัญดังนี้ 

หน.าท่ี 1  ข.อมูลสําคัญของผู.รับการประเมิน และคําชี้แจงเก่ียวกับเกณฑ�การประเมิน 

หน.าท่ี 2 การประเมินส%วนท่ี 1 ภาระงาน (ปริมาณงานและคุณภาพงาน) 

หน.าท่ี 3 การประเมินส%วนท่ี 2 คุณลักษณะส%วนบุคคล 

หน.าท่ี 4  ความเห็นของผู.บังคับบัญชาชั้นต.น 

หน.าท่ี 5  สรุปผลการประเมิน และให.คณะกรรมการประเมินผล ผู.บังคับบัญชาชั้นต.น และผู.รับการ
ประเมินลงนาม 

  

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
แบบท่ี 1 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 



ข�อมูลส�วนบุคคล � ครั้งที่  1 � ครั้งที่  2

ชื่อผู�รับการประเมิน................................................................................................เวลาการปฏิบัติงานในรอบประเมิน  

ตําแหน�ง...............................................................................ระดับ....................... ตั้งแต�วันที่...............................................

สังกัดหลัก .............................................................................................................ถึงวันที่...................................................

สังกัดรอง ..............................................................................................................จํานวน..................................... เดือน

แนวปฏิบัติสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งแรกภายในระยะเวลา  4  เดือน  นับแต�วันเริ่มปฏิบัติงานในตําแหน�งที่ได#รับการแต�งตั้ง  และประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานครั้งที่ 2
ให#แล#วเสร็จภายใน 3 เดือน  ก�อนครบอายุสัญญาทดลองปฏิบัติงาน
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน แต�ละครั้งต�องทําการประเมิน  2  ส�วน  คือ
ส�วนที่  1  การประเมินภาระงาน (ปริมาณและคุณภาพ)  คะแนนเต็ม  70  คะแนน
      ผู�บังคับบัญชาชั้นต�นมอบหมายภาระงานที่ต�องปฏิบัติให�พนักงานผู�รับการประเมินรับทราบ โดยตกลงกําหนดภาระงานตามเกณฑ,ที่ส�วนงานกําหนด 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น ผู�บังคับบัญชาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ทําได�จริงกับเป/าหมายที่กําหนด โดยพิจารณาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของงานควบคู�กันไป
  และผู�บังคับบัญชาจะต�องแจ�งให�พนักงานผู�รับการประเมินทราบล�วงหน�า
     การประเมินผลการปฏิบัติงานและให�คะแนนตามความสําเร็จของแต�ละงานนั้น  โปรดพิจารณาตามแนวทางดังนี้

ระดับ  5 ปริมาณและคุณภาพของงานที่ทําได� สูงกว�าเป/าหมายที่กําหนดมากและสมบูรณ,แบบ
ระดับ  4 ปริมาณและคุณภาพของงานที่ทําได� สูงกว�าเป/าหมายที่กําหนด
ระดับ  3 ปริมาณและคุณภาพของงานที่ทําได�  เป3นไปตามเป/าหมายที่กําหนดทุกประการ
ระดับ  2 ปริมาณและคุณภาพของงานที่ทําได�  ต่ํากว�าเป/าหมายที่กําหนดเล็กน�อย  อยู�ในระดับที่พอยอมรับได� 
ระดับ  1 ปริมาณและคุณภาพของงานที่ทําได�  ต่ํากว�าเป/าหมายที่กําหนด  มีผลกระทบต�อการปฏิบัติงานโดยรวมของส�วนงาน 

ส�วนที่  2   คุณลักษณะส�วนบุคคล คะแนนเต็ม  30  คะแนน
     ประกอบด�วย  5  หัวข�อ  โปรดดูคําอธิบายของแต�ละหัวข�อ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ,ดังนี้

ระดับ  3 แสดงพฤติกรรมนี้เป3นประจํา
ระดับ  2 แสดงพฤติกรรมนี้เป3นบางครั้ง
ระดับ  1 ไม�เคยแสดงพฤติกรรมนี้
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พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

พม.37-1 สายวิชาการ

แบบที่ 1 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน



การประเมินส�วนที่ 1   ภาระงาน (ปริมาณงานและคุณภาพงาน) (คิดเป�น 70 คะแนน)

ค�าคะแนนที่ได!(2)

ผู!บังคับบัญชาชั้นต!น คณะกรรมการประเมินผล (จากคณะกรรมการประเมินผล)

ผลรวมจํานวนภาระงาน(1)
ปรับฐานคะแนน (70 คะแนน)  ผลรวมค�าคะแนนที่ได!(2) x 70

ผลรวมจํานวนภาระงาน(1) x 5
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ลําดับ ภาระงานที่ได!รับมอบหมาย
จํานวนภาระงาน

(ตามเกณฑ4ประกาศส�วนงาน)

ผลการประเมิน (ระดับ 1-5)



การประเมินส�วนที่  2  คุณลักษณะส�วนบุคคล  (คิดเป�น 30 คะแนน)
โปรดกรอกระดับ 1-3 ในช�อง  มีหลักเกณฑ�ในแต�ละระดับดังนี้    ระดับ 3 คือ แสดงพฤติกรรมนี้เป$นประจํา ระดับ 2 คือ แสดงพฤติกรรมนี้เป$นบางครั้ง ระดับ 1 คือ ไม�เคยแสดงพฤติกรรมนี้

     มีความมุ�งมั่นที่จะปฏิบัติงานที่ได0รับมอบหมายให0      เมื่อเห็นว�าหน�วยงานมีงานเพิ่มหรือมีงานด�วนที่รีบเร�ง     สามารถรวมใจคนและสร0างแรงบันดาลใจให0ทีมงาน      ประพฤติตนตามระเบียบวินัย  ข0อบังคับ      มีบุคลิกภาพที่ผู0อื่นปรารถนาจะทํางาน
สําเร็จตามเป7าหมายและกําหนดเวลา หมั่นติดตามความ จะต0องดําเนินการก็จะเสนอตัวเข0าช�วยเหลือแม0ว�าจะไม�ใช� เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติภารกิจให0สําเร็จลุล�วง กฎเกณฑ�ในการทํางาน และจรรยาบรรณ กลุ�มด0วย  ทําหน0าที่ผู0นํากลุ�มหรือสมาชิกกลุ�ม
คืบหน0าของงานในความรับผิดชอบอยู�เสมอ ใส�ใจที่จะ งานในหน0าที่ความรับผิดชอบของตนเองโดยตรง ต0องเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและมีวิสัยทัศน� ของมหาวิทยาลัยอย�างเคร�งครัด ปฏิบัติตน ได0ทุกโอกาส  รับฟ;งความเห็นของสมาชิก
ปฏิบัติงานให0มีปริมาณและคุณภาพที่สมบูรณ�ที่สุดหรือ เพื่อให0งานของหน�วยงานนั้น แล0วเสร็จตามเป7าหมายและ ในการสร0างกลยุทธ�เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงนั้น เป$นแบบอย�างที่ดีให0ผู0อื่นศรัทธา ยึดมั่น อื่น ๆ ในกลุ�ม  แสดงความคิดเห็นที่เป$น
สูงกว�าเป7าหมาย ในกรณีที่เกิดอุปสรรคก็สามารถ ทันตามกําหนดเวลา ในความถูกต0องและตั้งมั่นในความเป$นธรรม ประโยชน�ต�อการปฏิบัติภารกิจของกลุ�ม
หาวิธีแก0ไขได0ด0วยตนเอง หรือประสานงานกับผู0เกี่ยวข0อง สามารถชี้แจงและแนะนําให0ผู0อื่นปฏิบัติตาม เสริมสร0างบรรยากาศของการทํางานเป$นทีม
เพื่อให0งานนั้น สําเร็จได0ด0วยดี และแสวงหาความร�วมมือจากสมาชิกกลุ�ม

ผู"บังคับบัญชาชั้นต"น                       ระดับ ผู"บังคับบัญชาชั้นต"น                       ระดับ ผู"บังคับบัญชาชั้นต"น                   ระดับ ผู"บังคับบัญชาชั้นต"น                   ระดับ ผู"บังคับบัญชาชั้นต"น                   ระดับ

คําอธิบาย : คําอธิบาย : คําอธิบาย : คําอธิบาย : คําอธิบาย :

คณะกรรมการประเมินผล                  ระดับ คณะกรรมการประเมินผล                   ระดับ คณะกรรมการประเมินผล               ระดับ คณะกรรมการประเมินผล               ระดับ คณะกรรมการประเมินผล               ระดับ

คําอธิบาย : คําอธิบาย : คําอธิบาย : คําอธิบาย : คําอธิบาย :

สรุปการประเมินส�วนที่ 2
ประเภทการลา ครั้ง วัน ผู"บังคับบัญชาชั้นต"น รวมคะแนน 0 0 0 0 0

ลากิจ คณะกรรมการประเมินผล รวมคะแนน 0 0 0 0 0

ลาพักผ�อน
ลาปAวย
ลาเพื่อทําหมัน ลําดับที่ ระดับ  3 ระดับ  1
ลาคลอด 1 7.000 2.333
ลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด 2 7.000 2.333
ลาอุปสมบท ลาเพื่อบวชชีพราหมณ� 3 6.000 2.000
หรือลาเพื่อประกอบพิธีฮัจจ� 4 5.000 1.667
ลาเข0ารับการเตรียมพลหรือรับราชการทหาร 5 5.000 1.667
ลาอื่น ๆ (ระบุ) รวม 30.000 10.000
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3.333
19.998

ระดับ  2
ตารางการเทียบคะแนน 

6
5
5

สถิติการลาในรอบป2ประเมิน

บันทึกตั้งแต� เดือน................. พ.ศ. ............. ถึง เดือน................. พ.ศ. ...............

3. ความเป�นผู"นํา
4. การรักษาระเบียบวินัย  จรรยาบรรณ  

และกฎเกณฑ;ในการทํางาน
5. การทํางานร�วมกับผู"อื่น2. ความมีน้ําใจ  เสียสละและอุทิศเวลาเพื่องาน1. ความรับผิดชอบและความตั้งใจในการทํางาน

สัดส�วนน้ําหนักคะแนน
7
7

30

4.666
4.666
4.000
3.333



สิ่งที่พนักงานทําได�ดี สิ่งที่พนักงานทําได�ดี

สิ่งที่พนักงานควรปรับปรุง สิ่งที่พนักงานควรปรับปรุง

ข�อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติม ข�อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติม
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ความเห็นของผู�บังคับบัญชาชั้นต�น
การประเมินครั้งที่ 1 การประเมินครั้งที่ 2



สรุปผลการประเมิน  ครั้งที่  1 ลงนาม

ส�วนที่  1  การประเมินภาระงาน เลิกสัญญาทดลองปฏิบัติงาน ลงชื่อ........................................................................... ประธานกรรมการ วันที่.........../................/................
             (ปริมาณงานและคุณภาพงาน) ให*ทดลองปฏิบัติงานต�อไป         (.............................................................................)
ส�วนที่  2  คุณลักษณะส�วนบุคคล จนครบสัญญา  1  ป/ (กรณีจ*างใหม�)

อื่น ๆ ............................................
ลงชื่อ................................................................................. กรรมการ วันที่.........../................/................

* ผู*รับการประเมินต*องมีผลการประเมินในระดับ "ดี" ขึ้นไป จึงจะผ�านการทดลองปฏิบัติงาน         (.............................................................................)

สรุปผลการประเมิน  ครั้งที่  2
ลงชื่อ................................................................................. กรรมการ วันที่.........../................/................

ส�วนที่  1  การประเมินภาระงาน เลิกสัญญาทดลองปฏิบัติงาน         (.............................................................................)
             (ปริมาณงานและคุณภาพงาน) ให*ทําสัญญาปฏิบัติงาน ฉบับแรก.................ป/
ส�วนที่  2  คุณลักษณะส�วนบุคคล อื่น ๆ .............................................................

ลงชื่อ................................................................................. กรรมการ วันที่.........../................/................
        (.............................................................................)

* ผู*รับการประเมินต*องมีผลการประเมินในระดับ "ดี" ขึ้นไป จึงจะผ�านการทดลองปฏิบัติงาน

ลงชื่อ................................................................................. กรรมการ วันที่.........../................/................
การปฐมนิเทศหลักสูตรอาจารย ใหม"/นักวิจัยใหม"

เข*ารับการปฐมนิเทศแล*ว  เมื่อวันที่................ เดือน ............................. พ.ศ. ...................         (.............................................................................)
ยังไม�ได*เข*ารับการปฐมนิเทศ เนื่องจาก……................................…………………………………………………………………………

ได*รับการผ�อนผันการปฐมนิเทศ  เนื่องจาก......................................................................................................................

ลงนาม

ลงชื่อ................................................................................. ผู*บังคับบัญชาชั้นต*น วันที่............./............../................
        (.............................................................................) (ผู*แจ*งผล)

ลงชื่อ................................................................................. ผู*รับการประเมิน วันที่............./.............../..............
        (.............................................................................)

กรณีผู*รับการประเมินไม�เห็นด*วยกับผลการประเมิน ก็สามารถอุทธรณ@ต�อคณะกรรมการอุทธรณ@และร*องทุกข@การบริหารงานบุคคล
ภายใน 30 วันนับแต�วันที่ได*รับแจ*งผลการประเมินนี้ โดยยื่นที่ศูนย@กฎหมายและนิติการ  อาคารจามจุรี 5 ชั้น 7

รายการ คะแนน

รวมคะแนน

รายการ คะแนน

ดีมาก 74.01 - 90.00

ต่ํา 33.50 หรือต่ํากว�า

ระดับผลการประเมิน

รวมคะแนน
ระดับผลการประเมิน

ดี 60.51 - 74.00
ปานกลาง  47.01 - 60.50

ต*องปรับปรุง 33.51 - 47.00

ระดับผลการประเมิน
ระดับ คะแนนร(อยละ
ดีเยี่ยม 90.01 - 100.00



 

คู�มือการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. 2561 หน.า 4 

คําอธิบายแบบประเมิน 

หน0าท่ี 1 ข0อมูลสําคัญของผู0รับการประเมิน และคําช้ีแจงเก่ียวกับเกณฑ3การประเมิน 

เปEนหน.าแรกของแบบประเมิน แบ%งออกเปEน 2 ส%วน ได.แก% 
ส,วนท่ี 1  คือ  ข.อมูลสําคัญของผู.รับการประเมิน  โดยมีข.อมูลท่ีต.องกรอกดังนี้ 

1. ข0อมูลส,วนบุคคล  ให.กรอกข.อมูลส%วนบุคคลของผู.รับการประเมิน  ประกอบด.วย 
• ชื่อผู.รับการประเมิน เช%น ผู)ช�วยศาสตราจารย4 ดร. ใบบุญ  พัฒนากุล 
• ตําแหน%ง เช%น ผู)ช�วยศาสตราจารย4 
• ระดับ เช%น A-4 
• สังกัดหลัก คือ ส%วนงานหรือหน%วยงานท่ีผู.รับการประเมินสังกัดอยู% เช%น คณะ................... 
• สังกัดรอง คือ หน%วยงานภายใต.สังกัดหลัก เช%น ภาควิชา.................. 

2. การประเมินผลครั้งท่ี ให.ทําเครื่องหมาย � ในช%อง � ครั้งท่ี 1 หรือครั้งท่ี 2 ของการประเมินผล
ทดลองการปฏิบัติงาน 
• ครั้งท่ี 1 หมายถึง การประเมินผลทดลองการปฏิบัติงานต้ังแต%วันท่ีเริ่มบรรจุเข.าเปEนพนักงาน

มหาวิทยาลัยโดยมีระยะเวลาในการทดลองปฏิบัติงาน 4 เดือน  
• ครั้งท่ี 2 หมายถึง การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานนับต้ังแต%ผ%านการประเมินผลการ

ทดลองงานครั้งท่ี 1 โดยมีระยะเวลาในการทดลองปฏิบัติงาน 8 เดือน 

3. เวลาการปฏิบัติงานในรอบประเมิน 
• ต้ังแต%วันท่ี  คือ วันท่ีเริ่มบรรจุเปEนพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาทดลองปฏิบัติงาน  
• ถึงวันท่ี  คือ วันท่ีสัญญาทดลองปฏิบัติงานมีผลสิ้นสุดลง 
• จํานวนเดือน คือ ระยะเวลาการปฏิบัติงานในรอบการประเมินนั้น 

 
ส,วนท่ี 2  คือ  คําชี้แจงเก่ียวกับเกณฑ�การประเมิน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. รอบการประเมิน 
ประเมินผลครั้งท่ี 1 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานต้ังแต%วันท่ีเริ่มบรรจุเข.าเปEนพนักงาน

มหาวิทยาลัยโดยมีระยะเวลาในการทดลองปฏิบัติงาน 4 เดือน  
และประเมินผลครั้งท่ี 2 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานนับต้ังแต%ผ%านการประเมินผลการ

ทดลองงานครั้งท่ี 1 โดยมีระยะเวลาในการทดลองปฏิบัติงาน 8 เดือน  
ท้ังนี้ ระยะเวลาในการทดลองปฏิบัติงานท้ัง 2 ครั้ง รวมกันแล.วจะต.องมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน

ครบ 12 เดือน 

2. การประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงาน  แต%ละครั้งต.องทําการประเมิน  2  ส%วน  คือ 

ส,วนท่ี  1  การประเมินภาระงาน (ปริมาณและคุณภาพ)  คะแนนเต็ม  70  คะแนน 

ผู.บังคับบัญชาชั้นต.นมอบหมายภาระงานท่ีต.องปฏิบัติให.พนักงานผู.รับการประเมินรับทราบ โดย 
ตกลงกําหนดภาระงานตามเกณฑ�ท่ีส%วนงานกําหนด 



 

คู�มือการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. 2561 หน.า 5 

การประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น ผู.บังคับบัญชาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานท่ีทําได.จริงกับ
เป[าหมายท่ีกําหนด โดยพิจารณาท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของงานควบคู%กันไปและผู.บังคับบัญชาจะต.อง
แจ.งให.พนักงานผู.รับการประเมินทราบล%วงหน.า 

การประเมินผลการปฏิบัติงานและให.คะแนนตามความสําเร็จของแต%ละภาระงานนั้น โปรดพิจารณา
ตามแนวทางดังนี้ 

ระดับ ปริมาณและคุณภาพของงานท่ีทําได0 
ระดับ  5 สูงกว%าเป[าหมายท่ีกําหนดมากและสมบูรณ�แบบ 
ระดับ  4 สูงกว%าเป[าหมายท่ีกําหนด 
ระดับ  3 เปEนไปตามเป[าหมายท่ีกําหนดทุกประการ 
ระดับ  2 ตํ่ากว%าเป[าหมายท่ีกําหนดเล็กน.อย  อยู%ในระดับท่ีพอยอมรับได.  
ระดับ  1 ตํ่ากว%าเป[าหมายท่ีกําหนด  มีผลกระทบต%อการปฏิบัติงานโดยรวมของส%วนงาน 

 
ส,วนท่ี  2   คุณลักษณะส%วนบุคคล คะแนนเต็ม  30  คะแนน 

ประกอบด.วย 5 หัวข.อ โปรดดูคําอธิบายของแต%ละหัวข.อ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ� ดังนี้ 

ระดับ ลักษณะของพฤติกรรม 
ระดับ  3 แสดงพฤติกรรมนี้เปEนประจํา 
ระดับ  2 แสดงพฤติกรรมนี้เปEนบางครั้ง 
ระดับ  1 ไม%เคยแสดงพฤติกรรมนี้ 

 
 

หน0าท่ี 2 การประเมินส,วนท่ี 1 ภาระงาน (ปริมาณงานและคุณภาพงาน) 
เปEนการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในส%วนของภาระงาน ซ่ึงจะต.องพิจารณาท้ังปริมาณงานและ

คุณภาพงาน โดยมีข.อมูลท่ีต.องกรอก ดังนี้ 
1. ลําดับ หมายถึง ลําดับของภาระงานท่ีได.รับมอบหมาย 
2. ภาระงานท่ีได0รับมอบหมาย หมายถึง งานท่ีได.รับมอบหมายให.ปฏิบัติ ซ่ึงแยกประเภทของงาน 

อาทิเช%น งานสอน งานวิจัยและวิชาการ งานพัฒนานิสิต งานบริการวิชาการ งานบริหารและธุรการ และงาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. จํานวนภาระงาน หมายถึง จํานวนของภาระงานแต%ละประเภทงาน ท่ีเปEนไปตามเกณฑ�ท่ีกําหนดไว.ใน
ประกาศส%วนงาน เรื่อง เกณฑ�และวิธีการคํานวณภาระงานของคณาจารย�ประจํา/นักวิจัย/อาจารย�สาธิต/
อาจารย�สอนภาษาในสังกัดส%วนงาน และประกาศจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ�ภาระงานของ
คณาจารย�ประจํา/นักวิจัย/อาจารย�สาธิต/อาจารย�สอนภาษา 

4. ผลการประเมิน (ระดับ 1-5) หมายถึง ผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานท่ีได.จากการประเมินของ 
ผู.บังคับบัญชาชั้นต.น และคณะกรรมการประเมินผล โดยให.กรอกเปEนระดับ 1-5 ซ่ึงเปEนระดับของผลงานท่ี
พนักงานมหาวิทยาลัยทําได. แต%ละระดับมีความหมายดังนี้ 

ระดับ  5 ปริมาณและคุณภาพของงานท่ีทําได.  สูงกว%าเป[าหมายท่ีกําหนดมากและสมบูรณ�แบบ 
ระดับ  4 ปริมาณและคุณภาพของงานท่ีทําได.  สูงกว%าเป[าหมายท่ีกําหนด 
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ระดับ  3 ปริมาณและคุณภาพของงานท่ีทําได.  เปEนไปตามเป[าหมายท่ีกําหนดทุกประการ 
ระดับ  2 ปริมาณและคุณภาพของงานท่ีทําได.  ตํ่ากว%าเป[าหมายท่ีกําหนดเล็กน.อย อยู%ในระดับ 

ท่ีพอรับได. 
ระดับ  1 ปริมาณและคุณภาพของงาน  ตํ่ากว%าเป[าหมายท่ีกําหนด มีผลกระทบต%อการ

ปฏิบัติงานโดยรวมของหน%วยงาน 
5. ค,าคะแนนท่ีได0 (จากคณะกรรมการประเมินผล) หมายถึง คะแนนท่ีคํานวณจากจํานวนของภาระงาน 

และระดับผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินผล  ซ่ึงมีสูตรคํานวณดังนี้ 
 
 
 

 

6. ปรับฐานคะแนน (70 คะแนน) หมายถึง ค%าคะแนนท่ีได. โดยปรับจากสัดส%วนผลรวมจํานวนภาระงาน 
ให.เปEน คะแนนเต็ม 70 คะแนน  ซ่ึงมีสูตรคํานวณดังนี้ 
 
 
 

 
 

หน0าท่ี 3 การประเมินส,วนท่ี 2 คุณลักษณะส,วนบุคคล 
เปEนการประเมินคุณลักษณะส%วนบุคคลท่ีแสดงออกเปEนพฤติกรรมการปฏิบัติงานในช%วงระยะเวลา 

การปฏิบัติงาน ประกอบด.วยรายละเอียดดังนี้ 
1. องค3ประกอบและนิยาม หมายถึง องค�ประกอบของการประเมินพฤติกรรมมีท้ังหมด 5 ข.อ ซ่ึงแต%ละ

ข.อมีคํานิยามเพ่ืออธิบายความหมาย ประกอบด.วยหัวข.อดังนี้ 
1.1 ความรับผิดชอบและความต้ังใจในการทํางาน (สัดส%วนน้ําหนักคะแนน 7) 
1.2 ความมีน้ําใจ เสียสละและอุทิศเวลาเพ่ืองาน (สัดส%วนน้ําหนักคะแนน 7) 
1.3 ความเปEนผู.นํา (สัดส%วนน้ําหนักคะแนน 6) 
1.4 การรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และกฎเกณฑ�ในการทํางาน (สัดส%วนน้ําหนักคะแนน 5) 
1.5 การทํางานร%วมกับผู.อ่ืน (สัดส%วนน้ําหนักคะแนน 5) 

2. ระดับ หมายถึง ระดับความถ่ีท่ีผู.รับการประเมินแสดงพฤติกรรมการทํางาน ตามพฤติกรรมต.นแบบ
เปEน 3 ระดับ ดังนี้  

ระดับ  3 หมายถึง แสดงพฤติกรรมนี้เปEนประจํา 
ระดับ  2 หมายถึง แสดงพฤติกรรมนี้เปEนบางครั้ง 
ระดับ  1 หมายถึง ไม%เคยแสดงพฤติกรรมนี้ 

โดยให.ผู.บังคับบัญชาชั้นต.น และคณะกรรมการประเมินผลกรอกค%าระดับของพฤติกรรมท่ีผู.รับการ
ประเมินทําได. ในช%อง �  

3. สรุปการประเมินส,วนท่ี 2 เปEนการสรุปผลคะแนนการประเมินส%วนท่ี 2 คุณลักษณะส%วนบุคคลท่ีได.
จาก ผู.บังคับบัญชาชั้นต.น และคณะกรรมการประเมินผล โดยค%าท่ีได. คือการนําผลระดับจากช%อง � มา
คํานวณโดยเทียบจากตารางการเทียบคะแนน แล.วสรุปผลรวมคะแนน 

จํานวนของภาระงาน x ระดับผลการประเมิน 

ผลรวมค,าคะแนนท่ีได0 x 70 
ผลรวมจํานวนภาระงาน x 5 
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ตารางการเทียบคะแนน 

ลําดับท่ี สัดส,วนน้ําหนักคะแนน ระดับ  3 ระดับ  2 ระดับ  1 
1 7 7.000 4.666 2.333 
2 7 7.000 4.666 2.333 
3 6 6.000 4.000 2.000 
4 5 5.000 3.333 1.667 
5 5 5.000 3.333 1.667 

รวม 30 30.000 19.998 10.000 

 
4. สถิติการลาในรอบป�ประเมิน หมายถึง การลาประเภทต%างๆ เปEนไปตามระเบียบจุฬาลงกรณ�

มหาวิทยาลัย ว%าด.วย การลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และเปEนส%วนหนึ่งเพ่ือประกอบการ
พิจารณาผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ซ่ึงข.อมูลส%วนนี้เจ.าหน.าท่ีเปEนผู.กรอก 

• บันทึกต้ังแต% เดือน............... พ.ศ. .... ถึง เดือน......................... พ.ศ. .... 
• ครั้ง หมายถึง จํานวนครั้งท่ีลาของการลาประเภทต%างๆ  
• วัน หมายถึง จํานวนวันท่ีลาของการลาประเภทต%าง 

 

หน0าท่ี 4 ความเห็นของผู0บังคับบัญชาช้ันต0น 

เม่ือผู.บังคับบัญชาชั้นต.น ทําการประเมินผู.ปฏิบัติงาน (ผู.ประเมิน) เสร็จแล.ว หลังจากนั้นผู.บังคับบัญชา
จะต.องให.ข.อมูลตอบกลับ (Feedback) ด.วยการแสดงความเห็นเก่ียวกับผลงาน และ/หรือ พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของผู.รับการประเมิน ซ่ึงประกอบด.วยรายละเอียดดังนี้ 

• ส่ิงท่ีพนักงานทําได0ดี หมายถึง สิ่งท่ีพนักงานทําได.ดีอยู%แล.ว 
• ส่ิงท่ีพนักงานควรปรับปรุง หมายถึง สิ่งท่ีพนักงานควรจะต.องนําไปปรับปรุงแก.ไข และพัฒนา

ตนเองในการปฏิบัติงานให.ได.ผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
• ข0อเสนอแนะและความเห็นเพ่ิมเติม หมายถึง ข.อเสนอแนะและความเห็นเ พ่ิมเติมท่ี

นอกเหนือจากท่ีกล%าวมาแล.ว 
 

หน0าท่ี 5 สรุปผลการประเมิน และให0คณะกรรมการประเมินผล ผู0บังคับบัญชาช้ันต0น และผู0รับการประเมิน 
ลงนาม 

เม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในแต%ละครั้งให.ผู.ประเมินทําการสรุปผลการ
ประเมินของผู.รับการประเมิน และให.คณะกรรมการประเมินผลเปEนผู.พิจารณาผลการประเมินประกอบด.วย
รายละเอียดดังนี้ 

1. สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินผล 
1.1. การประเมินส,วนท่ี 1 และส,วนท่ี 2 หมายถึง การประเมินส%วนท่ี 1 การประเมินภาระงาน 

(ปริมาณงานและคุณภาพงาน) และส%วนท่ี 2 การประเมินคุณลักษณะส%วนบุคคล 
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1.2. คะแนนการประเมินครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 หมายถึง คะแนนผลประเมินครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 โดย
คณะกรรมการประเมินผลเปEนผู.พิจารณาผลการประเมิน 

1.3. ระดับผลการประเมิน หมายถึง สรุประดับผลการปฏิบัติงานเม่ือสิ้นสุดการประเมินผลในแต%ละครั้ง 
ท้ังครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 โดยมีเกณฑ�อ.างอิง ดังนี้ 

ระดับผลการประเมิน 
ระดับ คะแนนร0อยละ 
ดีเยี่ยม 90.01 - 100.00 

ดีมาก 74.01 - 90.00 
ดี 60.51 - 74.00 

ปานกลาง  47.01 - 60.50 
ต.องปรับปรุง 33.51 - 47.00 

ตํ่า 33.50 หรือตํ่ากว%า 

 * ผู.รับการประเมินต.องมีผลการประเมินในระดับ "ดี" ข้ึนไป จึงจะผ%านการทดลองปฏิบัติงาน 

2. ความเห็นของคณะกรรมการประเมินผล (กรณีประเมินครั้งท่ี 1) ให.ทําเครื่องหมาย � ในช%อง � 
หน.าข.อความต%อไปนี้ 

• เลิกสัญญาทดลองปฏิบัติงาน หมายถึง ไม%ผ%านการประเมินทดลองปฏิบัติงาน เนื่องจากผลการ
ปฏิบัติงานตํ่ากว%าระดับดี 

• ให.ทดลองปฏิบัติงานต%อไปจนครบสัญญา 1 ป3 (กรณีจ.างใหม%) หมายถึง กรณีผ%านการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงาน 

• อ่ืน ๆ หมายถึง ข.อมูลอ่ืน ๆ ท่ีต.องการเขียนเพ่ิมเติมเหตุผล อาจเปEนคําชี้แจงถึงสาเหตุเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 

3. ความเห็นของคณะกรรมการประเมินผล (กรณีประเมินครั้งท่ี 2) ให.ทําเครื่องหมาย � ในช%อง � 
หน.าข.อความต%อไปนี้ 

• เลิกสัญญาทดลองปฏิบัติงาน หมายถึง ไม%ผ%านการประเมินทดลองปฏิบัติงาน เนื่องจากผลการ
ปฏิบัติงานตํ่ากว%าระดับดี 

• ให.ทําสัญญาปฏิบัติงานฉบับแรก........ ป3 หมายถึง กรณีผ%านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
• อ่ืน ๆ หมายถึง ข.อมูลอ่ืน ๆ ท่ีต.องการเขียนเพ่ิมเติมเหตุผล อาจเปEนคําชี้แจงถึงสาเหตุเพ่ือ

ประกอบการพิจารณา 
4. การปฐมนิเทศหลักสูตรอาจารย3ใหม,/นักวิจัยใหม, หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการบรรจุ

ใหม%ท่ีปฏิบัติงานอยู%ในช%วงทดลองปฏิบัติงานจะต.องเข.าร%วมโครงการปฐมนิเทศอาจารย�ใหม%/นักวิจัยใหม% ให.ทํา
เครื่องหมาย � ในช%อง � หน.าข.อความต%อไปนี้ 

• เข.ารับการปฐมนิเทศแล.ว เม่ือ......(ระบุช%วงเวลา)........... 
• ยังไม%ได.เข.ารับการปฐมนิเทศ เนื่องจาก.......(เหตุผล)............. 
• ได.รับการผ%อนผันการปฐมนิเทศ เนื่องจาก......(เหตุผล)........... 



 

คู�มือการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. 2561 หน.า 9 

5. คณะกรรมการประเมินผลลงนาม ให.คณะกรรมการประเมินผลลงนาม เพ่ือยืนยันผลการประเมิน  
ซ่ึงประกอบด.วย ประธานกรรมการ  กรรมการ  และผู.บังคับบัญชาชั้นต.น พร.อมท้ังให.ผู.รับการประเมิน 
ลงนามรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

กรณีผู.รับการประเมินไม%เห็นด.วยกับผลการประเมิน ก็สามารถร.องทุกข�ต%อคณะกรรมการอุทธรณ�และร.อง
ทุกข�การบริหารงานบุคคลภายใน 30 วันนับแต%วันท่ีได.รับแจ.งผลการประเมินนี้ โดยยื่นท่ีศูนย�กฎหมายและ 
นิติการ  อาคารจามจุรี 5 ชั้น 7  
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คู%มือการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จัดทําข้ึนเพ่ือ
อธิบายรายละเอียด เก่ียวกับแบบประเมิน ข้ันตอน วิธีการประเมินผลปฏิบัติงานประจําป3 ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให.สอดรับกับระเบียบจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ว%าด.วยหลักเกณฑ�และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557  และประกาศจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย เรื่อง 
ภาระงานของคณาจารย�ประจํา พ.ศ. 2561 ซ่ึงมีการปรับปรุงเพ่ือให.เหมาะแก%ลักษณะการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ%มคณาจารย�ประจํา โดยได.รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณบดี 
 

องค3ประกอบ 
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ แบ%งออกเปEน 2 ชุด แต%ละหน.ามี

สาระสําคัญดังนี้ 

ชุดท่ี 1 การประเมินภาระงานและคุณลักษณะส,วนบุคคล (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพ่ือใช0ในการปรับข้ึน 
         เงินเดือนประจําป� ส,วนท่ี 1 

หน.าท่ี 1  ข.อมูลสําคัญของผู.รับการประเมิน และคําชี้แจงเก่ียวกับเกณฑ�การประเมิน 

หน.าท่ี 2 การประเมินส%วนท่ี 1.1 ภาระงาน (ปริมาณงานและคุณภาพงาน) 

หน.าท่ี 3 การประเมินส%วนท่ี 1.2 คุณลักษณะส%วนบุคคล 

หน.าท่ี 4  สรุปผลการประเมิน ความเห็น และให.คณะกรรมการประเมินผล ผู.บังคับบัญชาชั้นต.น และผู.รับ
การประเมินลงนาม 

ชุดท่ี 2 การประเมินผลผลิตส,วนบุคคล เพ่ือใช0ในการปรับข้ึนเงินเดือนประจําป� ส,วนท่ี 3 ผลผลิตส,วน
บุคคล 

หน.าท่ี 1  ข.อมูลสําคัญของผู.รับการประเมิน คําชี้แจงเก่ียวกับเกณฑ�การประเมิน และการประเมินชุดท่ี 2   
ผลผลิตส%วนบุคคล 

หน.าท่ี 2  สรุปผลการประเมิน ความเห็น และให.คณะกรรมการประเมินผล ผู.บังคับบัญชาชั้นต.น และผู.รับ
การประเมินลงนาม 

  

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
แบบท่ี 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป� 



ข�อมูลส�วนบุคคล � ครั้งที่  1 � ครั้งที่  2

ชื่อผู�รับการประเมิน................................................................................................เวลาการปฏิบัติงานในรอบประเมิน  

ตําแหน�ง...............................................................................ระดับ....................... ตั้งแต�วันที่...............................................

สังกัดหลัก .............................................................................................................ถึงวันที่...................................................

สังกัดรอง ..............................................................................................................จํานวน..................................... เดือน

แนวปฏิบัติสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลครั้งที่ 1 เดือนมกราคม  (ผลงานในช�วงเดือน ส.ค. - ธ.ค.) และประเมินผลครั้งที่  2  เดือนสิงหาคม (ผลงานในช�วงเดือน ม.ค. - ก.ค.)
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป* (กรณีกลุ�มอาจารย.สาธิต ให/ประเมินตามรอบป*การศึกษาโดยเริ่มตั้งแต�เดือนพฤษภาคมถึงเดือนเมษายนของป*ถัดไป) โดยแต�ละครั้งต/องทําการประเมินชุดที่ 1 และชุดที่ 2
ชุดที่  1 การประเมินภาระงานและคุณลักษณะส�วนบุคคล (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพื่อใช�ในการปรับขึ้นเงินเดือนประจําป4 ส�วนที่ 1
ส�วนที่  1.1  การประเมินภาระงาน (ปริมาณและคุณภาพ)  คะแนนเต็ม  70  คะแนน
      ผู�บังคับบัญชาชั้นต�นมอบหมายภาระงานที่ต�องปฏิบัติให�พนักงานผู�รับการประเมินรับทราบ โดยตกลงกําหนดภาระงานตามเกณฑ&ที่ส(วนงานกําหนด 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น ผู�บังคับบัญชาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ทําได�จริงกับเป,าหมายที่กําหนด โดยพิจารณาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของงานควบคู(กันไป
  และผู�บังคับบัญชาจะต�องแจ�งให�พนักงานผู�รับการประเมินทราบล(วงหน�า
     การประเมินผลการปฏิบัติงานและให�คะแนนตามความสําเร็จของแต(ละงานนั้น  โปรดพิจารณาตามแนวทางดังนี้

ระดับ  5 ปริมาณและคุณภาพของงานที่ทําได� สูงกว(าเป,าหมายที่กําหนดมากและสมบูรณ&แบบ
ระดับ  4 ปริมาณและคุณภาพของงานที่ทําได� สูงกว(าเป,าหมายที่กําหนด
ระดับ  3 ปริมาณและคุณภาพของงานที่ทําได�  เป1นไปตามเป,าหมายที่กําหนดทุกประการ
ระดับ  2 ปริมาณและคุณภาพของงานที่ทําได�  ต่ํากว(าเป,าหมายที่กําหนดเล็กน�อย  อยู(ในระดับที่พอยอมรับได� 
ระดับ  1 ปริมาณและคุณภาพของงานที่ทําได�  ต่ํากว(าเป,าหมายที่กําหนด  มีผลกระทบต(อการปฏิบัติงานโดยรวมของส(วนงาน 

ส�วนที่  1.2   การประเมินคุณลักษณะส�วนบุคคล คะแนนเต็ม  30  คะแนน
     ประกอบด�วย  5  หัวข�อ  โปรดดูคําอธิบายของแต(ละหัวข�อ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ&ดังนี้

ระดับ  3 แสดงพฤติกรรมนี้เป1นประจํา
ระดับ  2 แสดงพฤติกรรมนี้เป1นบางครั้ง
ระดับ  1 ไม(เคยแสดงพฤติกรรมนี้
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พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

พม.37-2 สายวิชาการ

แบบที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป4 (ชุดที่ 1)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน



การประเมินส�วนที่ 1.1   ภาระงาน (ปริมาณงานและคุณภาพงาน) (คิดเป�น 70 คะแนน)

ค�าคะแนนที่ได"(2)

ประเมินตนเอง ผู"บังคับบัญชาชั้นต"น
คณะกรรมการ
ประเมินผล

(จากคณะกรรมการประเมินผล)

ผลรวมจํานวนภาระงาน(1)
ปรับฐานคะแนน (70 คะแนน)  ผลรวมค�าคะแนนที่ได"(2) x 70

ผลรวมจํานวนภาระงาน(1) x 5
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ผลการประเมิน (ระดับ 1-5)
ลําดับ ภาระงานที่ได"รับมอบหมาย

จํานวนภาระงาน
(ตามเกณฑ6ประกาศส�วนงาน)



การประเมินส�วนที่  1.2  คุณลักษณะส�วนบุคคล  (คิดเป�น 30 คะแนน)
โปรดกรอกระดับ 1-3 ในช�อง  มีหลักเกณฑ�ในแต�ละระดับดังนี้    ระดับ 3 คือ แสดงพฤติกรรมนี้เป$นประจํา ระดับ 2 คือ แสดงพฤติกรรมนี้เป$นบางครั้ง ระดับ 1 คือ ไม�เคยแสดงพฤติกรรมนี้

     มีความมุ�งมั่นที่จะปฏิบัติงานที่ได0รับมอบหมายให0      เมื่อเห็นว�าหน�วยงานมีงานเพิ่มหรือมีงานด�วนที่รีบเร�ง     สามารถรวมใจคนและสร0างแรงบันดาลใจให0ทีมงาน      ประพฤติตนตามระเบียบวินัย  ข0อบังคับ      มีบุคลิกภาพที่ผู0อื่นปรารถนาจะทํางาน
สําเร็จตามเป7าหมายและกําหนดเวลา หมั่นติดตามความ จะต0องดําเนินการก็จะเสนอตัวเข0าช�วยเหลือแม0ว�าจะไม�ใช� เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติภารกิจให0สําเร็จลุล�วง กฎเกณฑ�ในการทํางาน และจรรยาบรรณ กลุ�มด0วย  ทําหน0าที่ผู0นํากลุ�มหรือสมาชิกกลุ�ม
คืบหน0าของงานในความรับผิดชอบอยู�เสมอ ใส�ใจที่จะ งานในหน0าที่ความรับผิดชอบของตนเองโดยตรง ต0องเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและมีวิสัยทัศน� ของมหาวิทยาลัยอย�างเคร�งครัด ปฏิบัติตน ได0ทุกโอกาส  รับฟ;งความเห็นของสมาชิก
ปฏิบัติงานให0มีปริมาณและคุณภาพที่สมบูรณ�ที่สุดหรือ เพื่อให0งานของหน�วยงานนั้น แล0วเสร็จตามเป7าหมายและ ในการสร0างกลยุทธ�เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงนั้น เป$นแบบอย�างที่ดีให0ผู0อื่นศรัทธา ยึดมั่น อื่น ๆ ในกลุ�ม  แสดงความคิดเห็นที่เป$น
สูงกว�าเป7าหมาย ในกรณีที่เกิดอุปสรรคก็สามารถ ทันตามกําหนดเวลา ในความถูกต0องและตั้งมั่นในความเป$นธรรม ประโยชน�ต�อการปฏิบัติภารกิจของกลุ�ม
หาวิธีแก0ไขได0ด0วยตนเอง หรือประสานงานกับผู0เกี่ยวข0อง สามารถชี้แจงและแนะนําให0ผู0อื่นปฏิบัติตาม เสริมสร0างบรรยากาศของการทํางานเป$นทีม
เพื่อให0งานนั้น สําเร็จได0ด0วยดี และแสวงหาความร�วมมือจากสมาชิกกลุ�ม

ประเมินตนเอง                                ระดับ ประเมินตนเอง                                 ระดับ ประเมินตนเอง                            ระดับ ประเมินตนเอง                            ระดับ ประเมินตนเอง                            ระดับ

คําอธิบาย : คําอธิบาย : คําอธิบาย : คําอธิบาย : คําอธิบาย :

ผู'บังคับบัญชาชั้นต'น                        ระดับ ผู'บังคับบัญชาชั้นต'น                          ระดับ ผู'บังคับบัญชาชั้นต'น                     ระดับ ผู'บังคับบัญชาชั้นต'น                     ระดับ ผู'บังคับบัญชาชั้นต'น                    ระดับ

คําอธิบาย : คําอธิบาย : คําอธิบาย : คําอธิบาย : คําอธิบาย :

คณะกรรมการประเมินผล                  ระดับ คณะกรรมการประเมินผล                   ระดับ คณะกรรมการประเมินผล               ระดับ คณะกรรมการประเมินผล               ระดับ คณะกรรมการประเมินผล               ระดับ

คําอธิบาย : คําอธิบาย : คําอธิบาย : คําอธิบาย : คําอธิบาย :

สรุปการประเมินส�วนที่ 1.2
ประเมินตนเอง รวมคะแนน 0 0 0 0 0

ประเภทการลา ครั้ง วัน ผู'บังคับบัญชาชั้นต'น รวมคะแนน 0 0 0 0 0
ลากิจ คณะกรรมการประเมินผล รวมคะแนน 0 0 0 0 0

ลาพักผ�อน
ลาปAวย
ลาเพื่อทําหมัน ลําดับที่ ระดับ  3 ระดับ  1
ลาคลอด 1 7.000 2.333
ลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด 2 7.000 2.333
ลาอุปสมบท ลาเพื่อบวชชีพราหมณ� 3 6.000 2.000
หรือลาเพื่อประกอบพิธีฮัจจ� 4 5.000 1.667
ลาเข0ารับการเตรียมพลหรือรับราชการทหาร 5 5.000 1.667
ลาอื่น ๆ (ระบุ) รวม 30.000 10.000 3/4  

สถิติการลาในรอบป/ประเมิน

บันทึกตั้งแต� เดือน................. พ.ศ. ............. ถึง เดือน................. พ.ศ. ...............

3. ความเป�นผู'นํา
4. การรักษาระเบียบวินัย  จรรยาบรรณ  

และกฎเกณฑ9ในการทํางาน
5. การทํางานร�วมกับผู'อื่น2. ความมีน้ําใจ  เสียสละและอุทิศเวลาเพื่องาน1. ความรับผิดชอบและความตั้งใจในการทํางาน

สัดส�วนน้ําหนักคะแนน
7
7

30

4.666
4.666
4.000
3.333
3.333
19.998

ระดับ  2
ตารางการเทียบคะแนน 

6
5
5



ลงนาม

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ทั้งป�

คะแนนส�วนที่  1.1  การประเมินภาระงาน ลงชื่อ........................................................................... ประธานกรรมการ วันที่.........../................/................
       (ปริมาณงานและคุณภาพงาน)   (70 คะแนน)         (.............................................................................)

คะแนนส�วนที่  1.2  คุณลักษณะส�วนบุคคล  (30 คะแนน)

ลงชื่อ................................................................................. กรรมการ วันที่.........../................/................

* พนักงานมหาวิทยาลัยผู�ใดมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับ "ต่ํา" ให�เลิกสัญญาปฏิบัติงาน         (.............................................................................)
** ให�คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินของผู�รับการประเมินตามข�อ 72 แห2งข�อบังคับจุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย

    ว2าด�วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 ซึ่งแก�ไขเพิ่มเติมโดยข�อบังคับจุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย ว2าด�วยการบริหารงานบุคคล

    (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561 โดยเคร2งครัด ลงชื่อ................................................................................. กรรมการ วันที่.........../................/................
        (.............................................................................)

ไม2สมควรได�รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือน
/เลิกสัญญาปฏิบัติงาน ลงชื่อ................................................................................. กรรมการ วันที่.........../................/................
สมควรได�รับการขึ้นเงินเดือน          (.............................................................................)

เหตุผล ……………………………………………………………
…………………………………………………………… ลงชื่อ................................................................................. กรรมการ วันที่.........../................/................

        (.............................................................................)
สิ่งที่พนักงานทําได)ดี

ลงนาม

สิ่งที่พนักงานควรปรับปรุง ลงชื่อ................................................................................. ผู�บังคับบัญชาชั้นต�น วันที่............./............../................
        (.............................................................................) (ผู�แจ�งผล)

ลงชื่อ................................................................................. ผู�รับการประเมิน วันที่............./.............../..............
ข)อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติม         (.............................................................................)

4/4  

ภายใน 30 วันนับแต2วันที่ได�รับแจ�งผลการประเมินนี้ โดยยื่นที่ศูนย5กฎหมายและนิติการ  อาคารจามจุรี 5 ชั้น 7
กรณีผู�รับการประเมินไม2เห็นด�วยกับผลการประเมิน ก็สามารถอุทธรณ5ต2อคณะกรรมการอุทธรณ5และร�องทุกข5การบริหารงานบุคคล

ต่ํา 33.50 หรือต่ํากว2า

ระดับผลการประเมิน ความเห็นของคณะกรรมการประเมินผล   
ระดับ คะแนนร)อยละ (กรณีประเมินครั้งที่  2)
ดีเยี่ยม 90.01 - 100.00

ต�องปรับปรุง

ดีมาก 74.01 - 90.00
ดี 60.51 - 74.00

ปานกลาง
33.51 - 47.00

รวมคะแนนทั้งสิ้น (100 คะแนน)

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินผล

ระดับผลการประเมิน

 47.01 - 60.50



ข�อมูลส�วนบุคคล � ครั้งที่  1          � ครั้งที่  2

ชื่อผู�รับการประเมิน................................................................................................เวลาการปฏิบัติงานในรอบประเมิน  

ตําแหน�ง...............................................................................ระดับ....................... ตั้งแต�วันที่...............................................

สังกัดหลัก .............................................................................................................ถึงวันที่...................................................

สังกัดรอง ..............................................................................................................จํานวน..................................... เดือน

แนวปฏิบัติสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลครั้งที่ 1 เดือนมกราคม  (ผลงานในช�วงเดือน ส.ค. - ธ.ค.) และประเมินผลครั้งที่  2  เดือนสิงหาคม (ผลงานในช�วงเดือน ม.ค. - ก.ค.)
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป* (กรณีกลุ�มอาจารย.สาธิต ให/ประเมินตามรอบป*การศึกษาโดยเริ่มตั้งแต�เดือนพฤษภาคมถึงเดือนเมษายนของป*ถัดไป) โดยแต�ละครั้งต/องทําการประเมินชุดที่ 1 และชุดที่ 2
ชุดที่  2   การประเมินผลผลิตส�วนบุคคล เพื่อใช�ในการปรับขึ้นเงินเดือนประจําป- ส�วนที่ 3 ผลผลิตส�วนบุคคล
      การประเมินผลผลิตส�วนบุคคล ให�ประเมินตามข�อตกลงร�วมกันที่ปรากฎอยู�ในข�อตกลงภาระงาน (Assignment Sheet)  ซึ่งเป0นไปหลักเกณฑ4ที่ส�วนงานประกาศกําหนด

ลําดับ รายละเอียดผลผลิต ประเมินตนเอง ผู�บังคับบัญชาชั้นต�น
คณะกรรมการ
ประเมินผล

หมายเหตุ ส�วนงานอาจกําหนดแบบประเมินผลผลิตส�วนบุคคลแตกต�างจากมหาวิทยาลัยกําหนดได�ตามความเหมาะสมกับส�วนงานก็ได� รวมคะแนน    

1/2  

พม.37-2 สายวิชาการ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

แบบที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป- (ชุดที่ 2)

การประเมินชุดที่ 2   ผลผลิตส�วนบุคคล
ค�าคะแนนตามเกณฑ5ประกาศส�วนงาน

(จากคณะกรรมการประเมินผล)



สรุปผลการประเมินผลผลิตส�วนบุคคล ข�อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติม
(จากคณะกรรมการประเมินผล)

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ทั้งป'

* ผลคะแนนในส�วนนี้ใช�ในการปรับขึ้นเงินเดือนประจําป! หมวดผลผลิตส�วนบุคคล

ลงนาม ลงนาม

ลงชื่อ ...............................................................ประธานกรรมการ วันที่................./......................../............... ลงชื่อ .............................................................ผู�บังคับบัญชาชั้นต�น
(........................................................) (........................................................)(ผู�แจ�งผล)

ลงชื่อ ...............................................................กรรมการ วันที่................./......................../............... วันที่ ............../........................../.................
(........................................................)

ลงนาม
ลงชื่อ ...............................................................กรรมการ วันที่................./......................../...............

(........................................................) ลงชื่อ .............................................................ผู�รับการประเมิน
(........................................................)

ลงชื่อ ...............................................................กรรมการ วันที่................./......................../...............
(........................................................) วันที่ ............../........................../.................

ลงชื่อ ...............................................................กรรมการ วันที่................./......................../...............
(........................................................)

หมายเหตุ ส�วนงานอาจกําหนดแบบประเมินผลผลิตส�วนบุคคลแตกต�างจากมหาวิทยาลัยกําหนดได�ตามความเหมาะสมกับส�วนงานก็ได� 2/2

คะแนนการประเมิน*

ผลผลิตส�วนบุคคล

กรณีผู�รับการประเมินไม�เห็นด�วยกับผลการประเมิน ก็สามารถอุทธรณ5ต�อคณะกรรมการ

อุทธรณ5และร�องทุกข5การบริหารงานบุคคลภายใน 30 วันนับแต�วันที่ได�รับแจ�งผลการประเมินนี้

 โดยยื่นที่ศูนย5กฎหมายและนิติการ  อาคารจามจุรี 5 ชั้น 7



 

คู�มือการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. 2561 หน.า 11 

คําอธิบายแบบประเมิน 

ชุดท่ี 1 การประเมินภาระงานและคุณลักษณะส,วนบุคคล (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพ่ือใช0ในการปรับข้ึน
เงินเดือนประจําป� ส,วนท่ี 1 
 

หน0าท่ี 1 ข0อมูลสําคัญของผู0รับการประเมิน และคําช้ีแจงเก่ียวกับเกณฑ3การประเมิน 

เปEนหน.าแรกของแบบประเมิน แบ%งออกเปEน 2 ส%วน ได.แก% 
ส,วนท่ี 1  คือ  ข.อมูลสําคัญของผู.รับการประเมิน  โดยมีข.อมูลท่ีต.องกรอกดังนี้ 

1. ข0อมูลส,วนบุคคล  ให.กรอกข.อมูลส%วนบุคคลของผู.รับการประเมิน  ประกอบด.วย 
• ชื่อผู.รับการประเมิน เช%น ผู)ช�วยศาสตราจารย4 ดร. ใบบุญ  พัฒนากุล 
• ตําแหน%ง เช%น ผู)ช�วยศาสตราจารย4 
• ระดับ เช%น A-4 
• สังกัดหลัก คือ ส%วนงานหรือหน%วยงานท่ีผู.รับการประเมินสังกัดอยู% เช%น คณะ................... 
• สังกัดรอง คือ หน%วยงานภายใต.สังกัดหลัก เช%น ภาควิชา.................. 

2. การประเมินผลครั้งท่ี ให.ทําเครื่องหมาย � ในช%อง � ครั้งท่ี 1 หรือครั้งท่ี 2 ของการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจําป3 
• ครั้งท่ี 1 หมายถึง การประเมินผลการปฏิบัติงานในช%วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม  
• ครั้งท่ี 2 หมายถึง การประเมินผลการปฏิบัติงานช%วงเดือนมกราคม ถึง เดือนกรกฎาคม  

โดยนําผลการประเมินครั้งท่ี 2 ไปพิจารณาร%วมกับผลการประเมินครั้งแรก เพ่ือคิดเปEนคะแนน
ประเมินรวมท้ังป3 

• กรณีกลุ%มอาจารย�สาธิต ให.ประเมินตามรอบป3การศึกษาโดยเริ่มต้ังแต%เดือนพฤษภาคมถึง
เดือนเมษายนของป3ถัดไป 

3. เวลาการปฏิบัติงานในรอบประเมิน 
• ต้ังแต%วันท่ี คือ วันท่ีเริ่มการปฏิบัติงานของผู.รับการประเมิน ตามรอบประเมิน 

เช%น  วันท่ี 1 สิงหาคม 2561 
• ถึงวันท่ี  คือ วันท่ีสิ้นสุดการปฏิบัติงานของผู.รับการประเมิน ตามรอบประเมิน 
 เช%น  วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 
• จํานวนเดือน  คือ ระยะเวลาปฏิบัติงานของผู.รับการประเมิน ตามรอบประเมิน 
 เช%น  12  เดือน 

 
ส,วนท่ี 2  คือ  คําชี้แจงเก่ียวกับเกณฑ�การประเมิน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. รอบการประเมิน 
ประเมินผลครั้งท่ี 1 เดือนมกราคม  (ผลงานในช%วงเดือน สิงหาคม - ธันวาคม)  
และประเมินผลครั้งท่ี  2  เดือนสิงหาคม (ผลงานในช%วงเดือน มกราคม - กรกฎาคม) 
ท้ังนี้ กรณีกลุ%มอาจารย�สาธิต ให.ประเมินตามรอบป3การศึกษาโดยเริ่มต้ังแต%เดือนพฤษภาคมถึงเดือน
เมษายนของป3ถัดไป 
 



 

คู�มือการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. 2561 หน.า 12 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป� แต%ละครั้งต.องทําการประเมิน 2 ชุด 

ชุดท่ี 1  การประเมินภาระงานและคุณลักษณะส%วนบุคคล (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพ่ือใช.ในการ
ปรับข้ึนเงินเดือนประจําป3 ส%วนท่ี 1 

ส,วนท่ี  1.1  การประเมินภาระงาน (ปริมาณและคุณภาพ)  คะแนนเต็ม  70  คะแนน 

ผู.บังคับบัญชาชั้นต.นมอบหมายภาระงานท่ีต.องปฏิบัติให.พนักงานผู.รับการประเมินรับทราบ 
โดยตกลงกําหนดภาระงานตามเกณฑ�ท่ีส%วนงานกําหนด 

การประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น ผู.บังคับบัญชาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานท่ีทําได.จริงกับ
เป[าหมายท่ีกําหนด โดยพิจารณาท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของงานควบคู%กันไปและผู.บังคับบัญชาจะต.อง
แจ.งให.พนักงานผู.รับการประเมินทราบล%วงหน.า 

การประเมินผลการปฏิบัติงานและให.คะแนนตามความสําเร็จของแต%ละงานนั้น โปรด
พิจารณาตามแนวทางดังนี้ 

ระดับ ปริมาณและคุณภาพของงานท่ีทําได0 
ระดับ  5 สูงกว%าเป[าหมายท่ีกําหนดมากและสมบูรณ�แบบ 
ระดับ  4 สูงกว%าเป[าหมายท่ีกําหนด 
ระดับ  3 เปEนไปตามเป[าหมายท่ีกําหนดทุกประการ 
ระดับ  2 ตํ่ากว%าเป[าหมายท่ีกําหนดเล็กน.อย  อยู%ในระดับท่ีพอยอมรับได.  
ระดับ  1 ตํ่ากว%าเป[าหมายท่ีกําหนด  มีผลกระทบต%อการปฏิบัติงานโดยรวมของส%วนงาน 

 
ส,วนท่ี  1.2   การประเมินคุณลักษณะส%วนบุคคล  คะแนนเต็ม  30  คะแนน 

ประกอบด.วย 5 หัวข.อ โปรดดูคําอธิบายของแต%ละหัวข.อ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ� ดังนี้ 

ระดับ ลักษณะของพฤติกรรม 
ระดับ  3 แสดงพฤติกรรมนี้เปEนประจํา 
ระดับ  2 แสดงพฤติกรรมนี้เปEนบางครั้ง 
ระดับ  1 ไม%เคยแสดงพฤติกรรมนี้ 

ส,วนท่ี  2   ผลผลิตของส%วนงาน เพ่ือใช.ในการปรับข้ึนเงินเดือนประจําป3 ส%วนท่ี 2 

ส,วนท่ี  3   การประเมินผลผลิตส%วนบุคคล เพ่ือใช.ในการปรับข้ึนเงินเดือนประจําป3 ส%วนท่ี 3 

ผลผลิตตามการขับเคลื่อนส%วนงาน/มหาวิทยาลัย ซ่ึงพิจารณาตามหลักเกณฑ�ท่ีส%วนงาน
ประกาศกําหนด ท้ังนี้ เพ่ือให.แต%ละส%วนงานมีความยืดหยุ%นในการบริหารจัดการ 

 

หน0าท่ี 2 การประเมินส,วนท่ี 1.1 ภาระงาน (ปริมาณงานและคุณภาพงาน) 
เปEนการประเมินผลการปฏิบัติงานในส%วนของภาระงาน ซ่ึงจะต.องพิจารณาท้ังปริมาณงานและ

คุณภาพงาน โดยมีข.อมูลท่ีต.องกรอก ดังนี้ 
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1. ลําดับ หมายถึง ลําดับของภาระงานท่ีได.รับมอบหมาย 
2. ภาระงานท่ีได0รับมอบหมาย หมายถึง งานท่ีได.รับมอบหมายให.ปฏิบัติ ซ่ึงแยกประเภทของงาน 

อาทิเช%น งานสอน งานวิจัยและวิชาการ งานพัฒนานิสิต งานบริการวิชาการ งานบริหารและธุรการ และงาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. จํานวนภาระงาน หมายถึง จํานวนของภาระงานแต%ละประเภทงาน ท่ีเปEนไปตามเกณฑ�ท่ีกําหนดไว.ใน
ประกาศส%วนงาน เรื่อง เกณฑ�และวิธีการคํานวณภาระงานของคณาจารย�ประจํา/นักวิจัย/อาจารย�สาธิต/
อาจารย�สอนภาษาในสังกัดส%วนงาน และประกาศจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ�ภาระงานของ
คณาจารย�ประจํา/นักวิจัย/อาจารย�สาธิต/อาจารย�สอนภาษา 

4. ผลการประเมิน (ระดับ 1-5) หมายถึง ผลการประเมินการปฏิบัติงานท่ีได.จากการประเมินตนเอง 
ผู.บังคับบัญชาชั้นต.น และคณะกรรมการประเมินผล โดยให.กรอกเปEนระดับ 1-5 ซ่ึงเปEนระดับของผลงานท่ี
พนักงานมหาวิทยาลัยทําได. แต%ละระดับมีความหมายดังนี้ 

ระดับ  5 ปริมาณและคุณภาพของงานท่ีทําได.  สูงกว%าเป[าหมายท่ีกําหนดมากและสมบูรณ�แบบ 
ระดับ  4 ปริมาณและคุณภาพของงานท่ีทําได.  สูงกว%าเป[าหมายท่ีกําหนด 
ระดับ  3 ปริมาณและคุณภาพของงานท่ีทําได.  เปEนไปตามเป[าหมายท่ีกําหนดทุกประการ 
ระดับ  2 ปริมาณและคุณภาพของงานท่ีทําได.  ตํ่ากว%าเป[าหมายท่ีกําหนดเล็กน.อย อยู%ในระดับท่ี

พอรับได. 
ระดับ  1 ปริมาณและคุณภาพของงาน  ตํ่ากว%าเป[าหมายท่ีกําหนด มีผลกระทบต%อการ

ปฏิบัติงานโดยรวมของหน%วยงาน 
5. ค,าคะแนนท่ีได0 (จากคณะกรรมการประเมินผล) หมายถึง คะแนนท่ีคํานวณจากจํานวนของภาระงาน 

และระดับผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินผล  ซ่ึงมีสูตรคํานวณดังนี้ 
 
 
 

 

6. ปรับฐานคะแนน (70 คะแนน) หมายถึง ค%าคะแนนท่ีได. โดยปรับจากสัดส%วนผลรวมจํานวนภาระงาน 
ให.เปEน คะแนนเต็ม 70 คะแนน  ซ่ึงมีสูตรคํานวณดังนี้ 
 
 
 

 

  

จํานวนของภาระงาน x ระดับผลการประเมิน 

ผลรวมค,าคะแนนท่ีได0 x 70 

ผลรวมจํานวนภาระงาน x 5 
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หน0าท่ี 3 การประเมินส,วนท่ี 1.2 คุณลักษณะส,วนบุคคล 
เปEนการประเมินคุณลักษณะส%วนบุคคลท่ีแสดงออกเปEนพฤติกรรมการปฏิบัติงานในช%วงระยะเวลา 

การปฏิบัติงาน ประกอบด.วยรายละเอียดดังนี้ 
1. องค3ประกอบและนิยาม หมายถึง องค�ประกอบของการประเมินคุณลักษณะส%วนบุคคลมีท้ังหมด  

5 ข.อ ซ่ึงแต%ละข.อมีคํานิยามเพ่ืออธิบายความหมาย ประกอบด.วยหัวข.อดังนี้ 
1.1 ความรับผิดชอบและความต้ังใจในการทํางาน (สัดส%วนน้ําหนักคะแนน 7) 
1.2 ความมีน้ําใจ เสียสละและอุทิศเวลาเพ่ืองาน (สัดส%วนน้ําหนักคะแนน 7) 
1.3 ความเปEนผู.นํา (สัดส%วนน้ําหนักคะแนน 6) 
1.4 การรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และกฎเกณฑ�ในการทํางาน (สัดส%วนน้ําหนักคะแนน 5) 
1.5 การทํางานร%วมกับผู.อ่ืน (สัดส%วนน้ําหนักคะแนน 5) 

2. ระดับ หมายถึง ระดับความถ่ีท่ีผู.รับการประเมินแสดงพฤติกรรมการทํางาน ตามพฤติกรรมต.นแบบ
เปEน 3 ระดับ ดังนี้  

ระดับ  3 หมายถึง แสดงพฤติกรรมนี้เปEนประจํา 
ระดับ  2 หมายถึง แสดงพฤติกรรมนี้เปEนบางครั้ง 
ระดับ  1 หมายถึง ไม%เคยแสดงพฤติกรรมนี้ 

โดยให.ผู.รับการประเมิน (เปEนการประเมินตนเอง) ผู.บังคับบัญชาชั้นต.น และคณะกรรมการประเมินผล
กรอกค%าระดับของพฤติกรรมท่ีผู.รับการประเมินทําได. ในช%อง �  

3. สรุปการประเมินส,วนท่ี 1.2 เปEนการสรุปผลคะแนนการประเมินส%วนท่ี 1.2 คุณลักษณะส%วนบุคคล 
ท่ีได.จากผู.รับการประเมิน ผู.บังคับบัญชาชั้นต.น และคณะกรรมการประเมินผล โดยค%าท่ีได. คือการนําผลระดับ
จากช%อง � มาคํานวณโดยเทียบจากตารางการเทียบคะแนน แล.วสรุปผลรวมคะแนน 

ตารางการเทียบคะแนน 

ลําดับท่ี สัดส,วนน้ําหนักคะแนน ระดับ  3 ระดับ  2 ระดับ  1 
1 7 7.000 4.666 2.333 
2 7 7.000 4.666 2.333 
3 6 6.000 4.000 2.000 
4 5 5.000 3.333 1.667 
5 5 5.000 3.333 1.667 

รวม 30 30.000 19.998 10.000 

 
4. สถิติการลาในรอบป�ประเมิน หมายถึง การลาประเภทต%างๆ เปEนไปตามระเบียบจุฬาลงกรณ�

มหาวิทยาลัย ว%าด.วย การลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และเปEนส%วนหนึ่งเพ่ือประกอบการ
พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงาน ซ่ึงข.อมูลส%วนนี้เจ.าหน.าท่ีเปEนผู.กรอก 

• บันทึกต้ังแต% เดือน............... พ.ศ. .... ถึง เดือน......................... พ.ศ. .... 
• ครั้ง หมายถึง จํานวนครั้งท่ีลาของการลาประเภทต%างๆ  
• วัน หมายถึง จํานวนวันท่ีลาของการลาประเภทต%าง 
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หน0าท่ี 4 สรุปผลการประเมิน ความเห็น และให0คณะกรรมการประเมินผล ผู0บังคับบัญชาช้ันต0น และผู0รับ
การประเมิน ลงนาม 

เม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป3ในแต%ละครั้งให.ผู.ประเมินทําการสรุปผล
การประเมินของผู.รับการประเมิน และให.คณะกรรมการประเมินผลเปEนผู. พิจารณาผลการประเมิน
ประกอบด.วยรายละเอียดดังนี้ 

1. สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินผล 
1.1. การประเมินส,วนท่ี 1.1 และส,วนท่ี 1.2 หมายถึง การประเมินส%วนท่ี 1.1 การประเมินภาระงาน 

(ปริมาณงานและคุณภาพงาน) และส%วนท่ี 1.2 การประเมินคุณลักษณะส%วนบุคคล 
1.2. คะแนนการประเมินครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 หมายถึง คะแนนผลประเมินครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 โดย

คณะกรรมการประเมินผลเปEนผู.พิจารณาผลการประเมิน 
1.3. คะแนนการประเมินท้ังป� หมายถึง คะแนนสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําป3โดย

คณะกรรมการประเมินผลเปEนผู.พิจารณาผลการประเมิน 
1.4. ระดับผลการประเมิน หมายถึง สรุประดับผลการปฏิบัติงานเม่ือสิ้นสุดการประเมินผลในแต%ละครั้ง 

ท้ังครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 และท้ังป3 โดยมีเกณฑ�อ.างอิง ดังนี้ 

ระดับผลการประเมิน 
ระดับ คะแนนร0อยละ 
ดีเยี่ยม 90.01 - 100.00 
ดีมาก 74.01 - 90.00 

ดี 60.51 - 74.00 

ปานกลาง 47.01 - 60.50 
ต.องปรับปรุง 33.51 - 47.00 

ตํ่า 33.51 หรือตํ่ากว%า 

* พนักงานมหาวิทยาลัยผู.ใดมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับ "ตํ่า" ให.เลิกสัญญาปฏิบัติงาน 

** ให.คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินของผู.รับการประเมินตามข.อ 72 แห%งข.อบังคับ
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ว%าด.วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 โดยเคร%งครัด 

2. ความเห็นของคณะกรรมการประเมินผล (กรณีประเมินครั้งท่ี 2) ให.ทําเครื่องหมาย � ในช%อง � 
หน.าข.อความต%อไปนี้ 

• ไม%สมควรได.รับการพิจารณาข้ึนเงินเดือน/เลิกสัญญาปฏิบัติงาน หมายถึง ผลประเมินการ
ปฏิบัติงานไม%เปEนไปตามเกณฑ�ท่ีส%วนงานกําหนด 

• สมควรได.รับการข้ึนเงินเดือน หมายถึง ผลการประเมินการปฏิบัติงานเปEนไปตามเป[าหมายท่ี
กําหนดและตามเกณฑ�ท่ีกําหนด 

• เหตุผล หมายถึง คําชี้แจงถึงสาเหตุเพ่ือประกอบการพิจารณา 
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3. เม่ือผู.บังคับบัญชาชั้นต.น ทําการประเมินผู.ปฏิบัติงาน (ผู.ประเมิน) เสร็จแล.ว หลังจากนั้นผู.บังคับบัญชา
จะต.องให.ข.อมูลตอบกลับ (Feedback) ด.วยการแสดงความเห็นเก่ียวกับผลงาน และ/หรือ พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของผู.รับการประเมิน ซ่ึงประกอบด.วยรายละเอียดดังนี้ 

• ส่ิงท่ีพนักงานทําได0ดี หมายถึง สิ่งท่ีพนักงานทําได.ดีอยู%แล.ว 
• ส่ิงท่ีพนักงานควรปรับปรุง หมายถึง สิ่งท่ีพนักงานควรจะต.องนําไปปรับปรุงแก.ไข และพัฒนา

ตนเองในการปฏิบัติงานให.ได.ผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
• ข0อเสนอแนะและความเห็นเพ่ิมเติม หมายถึง ข.อเสนอแนะและความเห็นเ พ่ิมเติมท่ี

นอกเหนือจากท่ีกล%าวมาแล.ว 

4. คณะกรรมการประเมินผลลงนาม ให.คณะกรรมการประเมินผลลงนาม เพ่ือยืนยันผลการประเมิน  
ซ่ึงประกอบด.วย ประธานกรรมการ  กรรมการ  และผู.บังคับบัญชาชั้นต.น พร.อมท้ังให.ผู.รับการประเมิน 
ลงนามรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

กรณีผู.รับการประเมินไม%เห็นด.วยกับผลการประเมิน ก็สามารถร.องทุกข�ต%อคณะกรรมการอุทธรณ�และ
ร.องทุกข�การบริหารงานบุคคลภายใน 30 วันนับแต%วันท่ีได.รับแจ.งผลการประเมินนี้ โดยยื่นท่ีศูนย�กฎหมายและ 
นิติการ  อาคารจามจุรี 5 ชั้น 7 

 

ชุดท่ี 2 การประเมินผลผลิตส,วนบุคคล เพ่ือใช0ในการปรับข้ึนเงินเดือนประจําป� ส,วนท่ี 3 ผลผลิตส,วน
บุคคล 
 

หน0าท่ี 1 ข0อมูลสําคัญของผู0รับการประเมิน คําช้ีแจงเก่ียวกับเกณฑ3การประเมิน และการประเมินชุดท่ี 2   
ผลผลิตส,วนบุคคล 

เปEนหน.าแรกของแบบประเมิน แบ%งออกเปEน 3 ส%วน ได.แก% 
ส,วนท่ี 1  คือ  ข.อมูลสําคัญของผู.รับการประเมิน  โดยมีข.อมูลท่ีต.องกรอกดังนี้ 

1. ข0อมูลส,วนบุคคล  ให.กรอกข.อมูลส%วนบุคคลของผู.รับการประเมิน  ประกอบด.วย 
• ชื่อผู.รับการประเมิน เช%น ผู)ช�วยศาสตราจารย4 ดร. ใบบุญ  พัฒนากุล 
• ตําแหน%ง เช%น ผู)ช�วยศาสตราจารย4 
• ระดับ เช%น A-4 
• สังกัดหลัก คือ ส%วนงานหรือหน%วยงานท่ีผู.รับการประเมินสังกัดอยู% เช%น คณะ................... 
• สังกัดรอง คือ หน%วยงานภายใต.สังกัดหลัก เช%น ภาควิชา.................. 

2. การประเมินผลครั้งท่ี ให.ทําเครื่องหมาย � ในช%อง � ครั้งท่ี 1 หรือครั้งท่ี 2 ของการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจําป3 
• ครั้งท่ี 1 หมายถึง การประเมินผลการปฏิบัติงานในช%วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม  
• ครั้งท่ี 2 หมายถึง การประเมินผลการปฏิบัติงานช%วงเดือนมกราคม ถึง เดือนกรกฎาคม  

โดยนําผลการประเมินครั้งท่ี 2 ไปพิจารณาร%วมกับผลการประเมินครั้งแรก เพ่ือคิดเปEนคะแนน
ประเมินรวมท้ังป3 
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• กรณีกลุ%มอาจารย�สาธิต ให.ประเมินตามรอบป3การศึกษาโดยเริ่มต้ังแต%เดือนพฤษภาคมถึง
เดือนเมษายนของป3ถัดไป 

3. เวลาการปฏิบัติงานในรอบประเมิน 
• ต้ังแต%วันท่ี คือ วันท่ีเริ่มการปฏิบัติงานของผู.รับการประเมิน ตามรอบประเมิน 

เช%น  วันท่ี 1 สิงหาคม 2561 
• ถึงวันท่ี  คือ วันท่ีสิ้นสุดการปฏิบัติงานของผู.รับการประเมิน ตามรอบประเมิน 
 เช%น  วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 
• จํานวนเดือน  คือ ระยะเวลาปฏิบัติงานของผู.รับการประเมิน ตามรอบประเมิน 
 เช%น  12  เดือน 

 
ส,วนท่ี 2  คือ  คําชี้แจงเก่ียวกับเกณฑ�การประเมิน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. รอบการประเมิน 
ประเมินผลครั้งท่ี 1 เดือนมกราคม  (ผลงานในช%วงเดือน สิงหาคม - ธันวาคม)  
และประเมินผลครั้งท่ี  2  เดือนสิงหาคม (ผลงานในช%วงเดือน มกราคม - กรกฎาคม) 
ท้ังนี้ กรณีกลุ%มอาจารย�สาธิต ให.ประเมินตามรอบป3การศึกษาโดยเริ่มต้ังแต%เดือนพฤษภาคมถึงเดือน
เมษายนของป3ถัดไป 
 

ส,วนท่ี 3  คือ  การประเมินผลผลิตส%วนบุคคล 
เปEนการประเมินในส%วนของผลผลิต โดยมีข.อมูลท่ีต.องกรอก ดังนี้ 

1. รายละเอียดผลผลิตตามการขับเคล่ือนของส,วนงาน/มหาวิทยาลัย หมายถึง รายละเอียดผลผลิต 
ในลักษณะต%างๆ ตามท่ีส%วนงานประกาศกําหนด  หรือ ผลผลิตทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง 
หลักเกณฑ�และวิธีการพิจารณาแต%งต้ังบุคคลให.ดํารงตําแหน%งผู.ช%วยศาสตราจารย� รองศาสตราจารย� และ
ศาสตราจารย� อาทิเช%น 

• ผลงานวิจัย ได.แก% รายงานวิจัย  บทความวิจัย  หนังสือ Monograph 
• ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ได.แก% ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม  ผลงานวิชาการเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู.   ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ  
กรณีศึกษา (Case Study)  งานแปล  พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการใน
ลักษณะเดียวกัน  ผลงานสร.างสรรค�ด.านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  ผลงานสร.างสรรค�ด.าน
สุนทรียะ ศิลปะ  สิทธิบัตร  ซอฟต�แวร� 

• ผลงานวิชาการรับใช.สังคม 
• ผลงานตําราหรือหนังสือ 

2. ผลการประเมิน หมายถึง ผลการประเมินผลผลิตท่ีได.จากการประเมินตนเอง ผู.บังคับบัญชาชั้นต.น 
และคณะกรรมการประเมินผล  

3. คะแนนตามเกณฑ3ประกาศส,วนงาน (คณะกรรมการประเมินผล) หมายถึง คะแนนท่ีคณะกรรมการ
ประเมินผลฯ ประเมิน โดยอ.างอิงตามหลักเกณฑ�ท่ีส%วนงานประกาศกําหนด 

4. ผลการประเมินส,วนนี้ จะถูกนํามาใช.ในการข้ึนเงินเดือนประจําป3 ในส%วนผลผลิตส%วนบุคคล 
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หน0าท่ี 2 สรุปผลการประเมิน ความเห็น และให0คณะกรรมการประเมินผล ผู0บังคับบัญชาช้ันต0น และผู0รับ
การประเมิน ลงนาม 

เม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป3ในแต%ละครั้งให.ผู.ประเมินทําการสรุปผล
การประเมินของผู.รับการประเมิน และให.คณะกรรมการประเมินผลเปEนผู. พิจารณาผลการประเมิน
ประกอบด.วยรายละเอียดดังนี้ 

1. สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินผล 
1.1. การประเมินผลผลิตส,วนบุคคล 
1.2. คะแนนการประเมินครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 หมายถึง คะแนนผลประเมินครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 โดย

คณะกรรมการประเมินผลเปEนผู.พิจารณาผลการประเมิน 
1.3. คะแนนการประเมินท้ังป� หมายถึง คะแนนสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําป3โดย

คณะกรรมการประเมินผลเปEนผู.พิจารณาผลการประเมิน 

2. เม่ือผู.บังคับบัญชาชั้นต.น ทําการประเมินผู.ปฏิบัติงาน (ผู.ประเมิน) เสร็จแล.ว หลังจากนั้นผู.บังคับบัญชา
จะต.องให.ข.อมูลตอบกลับ (Feedback) ด.วยการแสดงความเห็นเก่ียวกับผลผลิตส%วนบุคคล 

3. คณะกรรมการประเมินผลลงนาม ให.คณะกรรมการประเมินผลลงนาม เพ่ือยืนยันผลการประเมิน  
ซ่ึงประกอบด.วย ประธานกรรมการ  กรรมการ  และผู.บังคับบัญชาชั้นต.น พร.อมท้ังให.ผู.รับการประเมิน 
ลงนามรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

กรณีผู.รับการประเมินไม%เห็นด.วยกับผลการประเมิน ก็สามารถร.องทุกข�ต%อคณะกรรมการอุทธรณ�และ
ร.องทุกข�การบริหารงานบุคคลภายใน 30 วันนับแต%วันท่ีได.รับแจ.งผลการประเมินนี้ โดยยื่นท่ีศูนย�กฎหมายและ 
นิติการ  อาคารจามจุรี 5 ชั้น 7 
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องค3ประกอบ 
 

แบบท่ี 3 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต%อสัญญาปฏิบัติงาน มีท้ังหมด 3 หน.า ซ่ึงแต%ละหน.า 
มีสาระสําคัญต%อไปนี้ 

หน.าท่ี  1 ข.อมูลส%วนบุคคลของผู.รับการประเมินคําชี้แจ.งเก่ียวกับวัตถุประสงค�ของการประเมินและข้ันตอน
การประเมินโดยย%อ 

หน.าท่ี  2 ผลการปฏิบัติงานประจําป3ภายในระยะเวลาของสัญญาปฏิบัติงานฉบับปrจจุบัน 

หน.าท่ี  3 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานเพ่ือต%อสัญญาปฏิบัติงาน 
 

คําอธิบายแบบประเมิน 

หน0าท่ี 1  ข0อมูลสําคัญของผู0รับการประเมิน 

เปEนหน.าแรกของแบบประเมิน แบ%งออกเปEน 2 ส%วน ได.แก% ส,วนแรก คือ คําชี้แจงเก่ียวกับการใช.แบบ
ประเมินโดยผู.ประเมินและผู.รับการประเมินจะต.องอ%านทําความเข.าใจถึงวัตถุประสงค� และข้ันตอนการประเมิน
โดยย%อก%อนทําการประเมิน และส,วนท่ี 2 คือ ข.อมูลของผู.รับการประเมิน โดยมีข.อมูลท่ีต.องกรอกดังนี้ 

1. สัญญาปฏิบัติงานฉบับปIจจุบัน ให.กรอกข.อมูลเก่ียวกับสัญญาปฏิบัติงานของผู.รับการประเมินดังนี้ 
• ฉบับท่ี คือ สัญญาปฏิบัติงานฉบับปrจจุบันของผู.รับการประเมิน เช%น ฉบับท่ี 3 
• ระยะเวลาการจ.าง คือ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของผู.รับการประเมิน เช%น 5 ป= 
• เริ่มสัญญาวันท่ี คือ วันท่ีเริ่มปฏิบัติงานของผู.รับการประเมินตามสัญญา เช%น วันท่ี 1 สิงหาคม 

2556 
• สิ้นสุดสัญญาวันท่ี  คือ วันท่ีสัญญามีผลสิ้นสุดลง เช%น วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 

2. ข0อมูลส,วนบุคคล ให.กรอกข.อมูลส%วนบุคคลของผู.รับการประเมิน ประกอบด.วย 
• ชื่อผู.รับการประเมิน เช%น ผู)ช�วยศาสตราจารย4 ดร.ใบบุญ  พัฒนากุล 
• ตําแหน%ง เช%น ผู)ช�วยศาสตราจารย4 
• ระดับ เช%น A-4 
• สังกัดหลัก คือ ส%วนงานหรือหน%วยงานท่ีผู.รับการประเมินสังกัดอยู% เช%น คณะ................ 
• สังกัดรอง คือ หน%วยงานภายใต.สังกัดหลัก เช%น ภาควิชา.................. 
• วันท่ีเริ่มบรรจุ คือ วันท่ีบรรจุเปEนพนักงานมหาวิทยาลัย เช%น วันท่ี 1 กุมภาพันธ4 2554 
 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
แบบท่ี 3 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต,อสัญญาปฏิบัติงาน 
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หน0าท่ี 2  ผลการปฏิบัติงานประจําป�ภายในระยะเวลาของสัญญาปฏิบัติงานฉบับปIจจุบัน 

เปEนการนําระดับและผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานประจําป3ในระยะเวลาของสัญญา
ปฏิบัติงานฉบับปrจจุบันตามระยะเวลาท้ังหมดมาพิจารณาผลการต%อสัญญาปฏิบัติงาน โดยนําผลการประเมิน
ในแต%ละป3เปรียบเทียบกันมีข.อมูลท่ีต.องกรอกดังนี้ 

1. ตารางแสดงผลการปฏิบัติงานประจําป�ภายในระยะเวลาของสัญญาปฏิบัติงาน ให.กรอกระดับ
และผลคะแนนการปฏิบัติงานด.านภาระงานและคุณลักษณะส%วนบุคคลของผู.รับการประเมิน ตลอดระยะเวลา
การปฏิบัติงานตามสัญญาปฏิบัติงานท้ังหมดของผู.รับการประเมิน 

2. ความเห็นของผู0ประเมิน ให.ผู.ประเมินแสดงความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของผู.รับการประเมิน 
• ส่ิงท่ีพนักงานทําได0ดี หมายถึง สิ่งท่ีพนักงานทําได.ดีอยู%แล.ว 
• ส่ิงท่ีพนักงานควรปรับปรุง หมายถึง สิ่งท่ีพนักงานควรจะต.องนําไปปรับปรุงแก.ไข และ

พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานให.ได.ผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
• ข0อเสนอแนะและความเห็นเพ่ิมเติม หมายถึง ข.อเสนอแนะและความเห็นเพ่ิมเติมท่ี

นอกเหนือจากท่ีกล%าวมาแล.ว 
 

หน0าท่ี 3  สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานเพ่ือต,อสัญญาปฏิบัติงาน 

เม่ือสิ้นสุดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให.คณะกรรมการประเมินผลทําการสรุปผลการ
ประเมิน เพ่ือพิจารณาอนุมัติการต%อสัญญาปฏิบัติงาน พร.อมท้ังให.คณะกรรมการประเมินผล ผู.บังคับบัญชา
ชั้นต.น และผู.รับประเมินลงนามรับทราบมีข.อมูลสําคัญท่ีต.องกรอกดังนี้ 

1. การพิจารณาผลการปฏิบัติงานท่ีผ,านมาท้ังหมดของผู0รับการประเมิน ให.ทําเครื่องหมาย � ใน
ช%อง � หน.าข.อความต%อไปนี้ 

• ไม%ต%อสัญญาปฏิบัติงาน คือ ผลประเมินการปฏิบัติงานไม%เปEนไปตามเกณฑ�ท่ีกําหนด 
• ต%อสัญญาปฏิบัติงาน คือ ผลการประเมินการปฏิบัติงานเปEนไปตามเป[าหมายท่ีกําหนดและ

ตามเกณฑ�ท่ีกําหนด 
- ฉบับท่ี.... คือ จํานวนการทําสัญญาปฏิบัติงาน 
-  มีกําหนดระยะเวลา….. ป3 คือ จํานวนระยะเวลาท่ีได.รับการต%อสัญญา 

• เหตุผล คือ คําชี้แจงถึงสาเหตุเพ่ือประกอบการพิจารณา 
2. คณะกรรมการประเมินผลลงนาม ให.คณะกรรมการประเมินผลลงนาม เพ่ือยืนยันผลการประเมิน 

ซ่ึงประกอบด.วย ประธานกรรมการ กรรมการ และผู.บังคับบัญชาชั้นต.น (ผู.แจ.งผล) พร.อมท้ังให.ผู.รับการ
ประเมินลงนามรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

กรณีผู.รับการประเมินไม%เห็นด.วยกับผลการประเมิน ก็สามารถร.องทุกข�ต%อคณะกรรมการอุทธรณ�และ
ร.องทุกข�การบริหารงานบุคคลภายใน 30 วันนับแต%วันท่ีได.รับแจ.งผลการประเมินนี้ โดยยื่นท่ีศูนย�กฎหมายและ 
นิติการ  อาคารจามจุรี 5 ชั้น 7 
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พม. 37-3 สายวิชาการ

สัญญาปฏิบัติงานฉบับปจจุบัน

ฉบับที่......................................................................

ระยะเวลาการจ�าง.................................................ป�

เริ่มสัญญาวันที่........................................................

สิ้นสุดสัญญาวันที่...................................................

ข�อมูลส#วนบุคคล
ชื่อผู�รับการประเมิน...............................................................................................................ตําแหน#ง....................................................................................................................................ระดับ........................................

สังกัดหลัก .............................................................................................................................สังกัดรอง ........................................................................................................ วันที่เริ่มบรรจุ...............................................

วัตถุประสงค-
เพื่อใช�ประกอบการพิจารณาการต�อสัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยประเมินการปฏิบัติงานและสร�างผลผลิตได�ตามเป+าหมายที่กําหนด

รวมทั้งมีคุณลักษณะส�วนบุคคล และพฤติกรรมในการทํางานที่เหมาะสมภายในระยะเวลาการจ�างงานตามสัญญาปฏิบัติงานฉบับป5จจุบัน  สมควรที่จะได�รับการต�อสัญญาปฏิบัติงานฉบับใหม�หรือไม�

ขั้นตอนการประเมินโดยย#อ   (ตามระเบียบจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย  ว#าด�วย  หลักเกณฑ-และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557)
1. ให�คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งได�รับการแต�งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารส�วนงานหรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคล แล�วแต�กรณี ทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพื่อต�อสัญญาปฏิบัติงานครอบคลุมตั้งแต�วันเริ่มต�นสัญญาจนถึงวันที่เริ่มประเมิน โดยให�นําผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําป:ที่ผ�านมา ซึ่งอยู�ภายใต�สัญญาปฏิบัติงานฉบับนั้น ๆ 
ประกอบการพิจารณาด�วย

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต�อสัญญาปฏิบัติงานให�แล�วเสร็จเป?นเวลาอย�างน�อย 3 เดือนก�อนครบอายุสัญญาปฏิบัติงาน
3. คณะกรรมการประเมินฯ เห็นสมควรต�อสัญญาปฏิบัติงาน สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยผู�ใด ให�ดําเนินการต�อสัญญาปฏิบัติงานตามหลักเกณฑBและเงื่อนไขที่กําหนดไว� ภายใต�ข�อบังคับจุฬาลงกรณB

มหาวิทยาลัย  ว�าด�วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557
4. เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ  ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล�ว  ให�เสนอต�อคณะกรรมการบริหารส�วนงานหรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลแล�วแต�กรณี  เพื่อพิจารณาอนุมัติ  
5. คณะกรรมการประเมินฯ ไม�ประสงคBจะต�อสัญญาปฏิบัติงานสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยผู�ใดให�ส�วนงานเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณาให�ความเห็นชอบก�อน แล�วจึงแจ�งต�อพนักงาน

มหาวิทยาลัยผู�นั้นทราบโดยทันที
6. ผู�บังคับบัญชาชั้นต�นแจ�งผลการประเมินให�พนักงานมหาวิทยาลัยผู�รับการประเมินรับทราบ

 1/3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

แบบที่  3  การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต#อสัญญาปฏิบัติงาน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ



ลําดับ ป�ประเมิน ระดับ คะแนน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

สิ่งที่พนักงานทําได�ดี

สิ่งที่พนักงานควรปรับปรุง

ข�อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติม

2/3

ผลการปฏิบัติงานประจําป�ภายในระยะเวลาของสัญญาปฏิบัติงานฉบับป)จจุบัน



ความเห็นของคณะกรรมการประเมิน

ไม�ต�อสัญญาปฏิบัติงาน
เหตุผล

ต�อสัญญาปฏิบัติงาน   ฉบับที่................มีกําหนดระยะเวลา..................ป"
เหตุผล

ลงนาม ลงนาม

ลงชื่อ ...............................................................ประธานกรรมการ วันที่................./......................../............... ลงชื่อ .............................................................ผู(บังคับบัญชาชั้นต(น
(........................................................) (........................................................)(ผู(แจ(งผล)

ลงชื่อ ...............................................................กรรมการ วันที่................./......................../............... วันที่ ............../........................../.................
(........................................................)

ลงนาม

ลงชื่อ ...............................................................กรรมการ วันที่................./......................../...............
(........................................................) ลงชื่อ .............................................................ผู(รับการประเมิน

(........................................................)
ลงชื่อ ...............................................................กรรมการ วันที่................./......................../...............

(........................................................) วันที่ ............../........................../.................

ลงชื่อ ...............................................................กรรมการ วันที่................./......................../...............
(........................................................)

3/3

อุทธรณ1และร(องทุกข1การบริหารงานบุคคลภายใน 30 วันนับแต�วันที่ได(รับแจ(งผลการประเมินนี้

 โดยยื่นที่ศูนย1กฎหมายและนิติการ  อาคารจามจุรี 5 ชั้น 7

กรณีผู(รับการประเมินไม�เห็นด(วยกับผลการประเมิน ก็สามารถอุทธรณ1ต�อคณะกรรมการ



 

คู�มือการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. 2561 หน�า 21 
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