
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
แบบประเมนิผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.   

 

 
.        วันที่ .      
 
 
     1.   ชื่อ               นามสกุล       
     2.   ตําแหนง             ระดับ     อัตราเงินเดือน            บาท 

   สังกัดงาน/ภาควิชา            คณะวิศวกรรมศาสตร 
   ตําแหนงบริหาร(ถามี)       ชวยราชการท่ี         

   3.  บรรจุเขารับราชการเม่ือวันท่ี    โอนยายมาดํารงตําแหนงท่ีสถาบันฯ   เม่ือวันท่ี     
       รวมอายุราชการถึงปจจุบัน  ป เดือน 

      4.  การศึกษา/ฝกอบรม/ปรับวุฒิเล่ือนระดับ ในรอบปการเล่ือนขั้น  คร้ังท่ี 2 
           4.1  ศึกษา  ในประเทศ              วันท่ี                                                          ถึงวันท่ี     
           4.2  ศึกษา   ตางประเทศ           วันท่ี                                                          ถึงวันท่ี     
                  กลับเขาปฏิบัติราชการต้ังแตวันท่ี     
          4.3   ฝกอบรม  ในประเทศ         วันท่ี                                                          ถึงวันท่ี     
          4.4   ฝกอบรม   ตางประเทศ      วันท่ี                                                          ถึงวันท่ี     
                  กลับเขาปฏิบัติราชการต้ังแตวันท่ี     
          4.5  ปรับวุฒิ/เล่ือนระดับ            วันท่ี                                           จํานวนขั้นท่ีปรับ/เล่ือน   
      5. ขอมูลเก่ียวกับเวลาปฏิบัติราชการในรอบการเล่ือนขั้น 
 

                    ประเภท   จํานวนการลา                 ประเภท   จํานวนการลา 

 คร้ัง วัน  คร้ัง วัน 
มาสาย 
ลาปวย 
ลากิจ 
ลาคลอดบุตร 

 
 

 
 

ลาปวยจําเปน 
ลาอุปสมบท 
ขาดราชการ 
อ่ืนๆ (ลาพักผอน) 

  

 

  6.  การเล่ือนขั้น 
            6.1   ไดเล่ือนขั้นเงินเดือน  รวมท้ังป เกินกวา 1  ขั้น เม่ือปงบประมาณ พ.ศ.     

    6.2    ไดเล่ือนขั้นเงินเดือน  คร้ังสุดทายเม่ือปงบประมาณ พ.ศ.    
    6.3    ไดรับโบนัสพิเศษ      คร้ังสุดทายเม่ือปงบประมาณ พ.ศ.    

       7.  การกระทําผิดวินัย/การลงโทษ/การตักเตือน (ถามี) 
 

 
หมายเหตุ  ขอมูลการลาขางตนเปนขอมูลต้ังแตวันท่ี       

 



แบบประเมินสายวิชาการ 
-2- 

ตอนที่ 2  ผลงานสาย ก (ไมตํ่ากวา 35 ช่ัวโมงทํางาน/สัปดาห) 

1.ภาระงานหลัก จํานวน         
   นศ. 

  จํานวน  *   
หนวยกิต 

       รวม 
  ชม.ทํางาน 

1.1  งานสอนปกติ/ในเวลา(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต) 
ระดับ……..รหัสวิชา……………วิชา….…………….…….….………………….ตอนที่…... 

   

ระดับ……..รหัสวิชา……………วิชา….………….…………………………..….ตอนที่…...    
ระดับ……..รหัสวิชา……………วิชา….………….….…………………………..ตอนที่…...    
ระดับ……..รหัสวิชา……………วิชา….………….….…………………………..ตอนที่…...    
                                       รวม    
งานสอน   (สมทบพิเศษ/โครงการพิเศษ/นอกเวลา/ภาคฤดูรอน) จํานวน 

 น.ศ. 
หนวยกิต 
   (ท-ป) 

ขอมูลภาคสมทบ/โครงการ
พิเศษ/นอกเวลา/ภาคฤดู 

ระดับ……..รหัสวิชา……………วิชา….………….….…………..ตอนที่…...   รอน เปนขอมูลประกอบ 

ระดับ……..รหัสวิชา……………วิชา….………….….…………..ตอนที่…...   ไมเกี่ยวของกับการคํานวณ 

ระดับ……..รหัสวิชา……………วิชา….………….….…………..ตอนที่…...   ภาระงาน 

ระดับ……..รหัสวิชา……………วิชา….………….….…………..ตอนที่…...    
1.2  งานควบคุมปริญญานิพนธ วิทยานิพนธ  ท่ีปรึกษาโครงงาน/ปญหาพิเศษ  
สําหรับโครงการปกติ/งานที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา (ไมเกิน 20 ช่ัวโมง/
สัปดาห) 

   ภาคการศึกษา 
       ที่เร่ิมทํา 

ชม.ทํางาน      รวม 
ชม.ทํางาน 

เรื่อง…………………………………………….….ที่ปรึกษา        หลัก       รวม  1) ปริญญานิพนธ  
เรื่อง………………………………………..………ที่ปรึกษา        หลัก       รวม  2 ชม.ทํางาน/เร่ือง  
เรื่อง………………………………………………..ที่ปรึกษา        หลัก       รวม  2) วิทยานิพนธ  
เรื่อง…………………………….………………….ที่ปรึกษา        หลัก       รวม  4 ชม.ทํางาน/เร่ือง  
เรื่อง………………………………………..………ที่ปรึกษา        หลัก       รวม  3)โครงงาน/ปญหา  
เรื่อง………………………………………………. ที่ปรึกษา        หลัก       รวม  3 ชม.ทํางาน/เร่ือง  
ชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา………………………….…...................................................  4)ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา  

ชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา………………………….…...................................................  1 ชม. ทํางาน/  
ชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา………………………….…...................................................  นักศึกษา  
ชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา………………………….…...................................................    
                                               รวม    

หมายเหต ุ *จํานวนหนวยกิตไดแก จํานวนหนวยกิตที่สอนในแตละสัปดาห ทั้งนี้ในรายวิชาที่มีผูสอนมากกวา 1 คน ใหคิดตามสัดสวนที่สอนจริง 

                    วิชาทฤษฎี จํานวนนักศึกษาไมเกิน 40 คน ใหคํานวณ 1 หนวยกิต เทากับ 3 ชั่วโมงทํางาน 
    วิชาปฏิบัติ /ประลอง  จํานวนนักศึกษาไมเกิน 20 คน ใหคํานวณ 1 หนวยกิต เทากับ 3 ชั่วโมงทํางาน 
                    งานควบคุมปริญญานิพนธ นับภาระงานไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ  
                    งานควบคุมวิทยานิพนธ สําหรับปริญญาโท นับภาระงานไดไมเกิน 4 ภาคการศึกษาปกติ   สําหรับปริญญาเอก ใหนับ 
                    ภาระงานไดไมเกิน 6 ภาคการศึกษาปกติ   
                    งานที่ปรึกษาโครงงาน/ปญหาพิเศษ นับภาระงานไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ 
   งานที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา  นับภาระงานไดไมเกนิ 2 ภาคการศึกษา 
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1.3 งานที่ปรึกษานักศึกษาและกิจกรรมชมรม จํานวนนักศึกษาหรือชมรม รวม ชม.ทํางาน/สัปดาห 

-ระดับปริญญาตรี และต่ํากวาปริญญาตรี  
จํานวน นศ./10  =  ชม.ทํางาน (ไมเกิน 6 ช่ัวโมงทํางาน/สัปดาห) 

 
……………………… 

 
……………………. 

-ระดับบัณฑิตศึกษา 
จํานวน นศ /5   =  ชม.ทํางาน (ไมเกิน 6 ช่ัวโมงทํางาน/สัปดาห) 

 
……………………… 

 
……………………. 

-ชมรม/องคการ/สโมสร หรือสภานักศึกษา 
1 ชมรม = 3 ชม.ทํางาน (ไมเกิน 2 ชมรม) 

 
……………………… 

 
…………………….. 

                                       รวม   

1.4 งานวิจัยและพัฒนา (ไมเกิน 18 ชม.ทํางาน/สัปดาห)        
                         

ภาคการศึกษา 
ที่ไดรับการอนุมัต ิ

ชม.ทํางาน/
เรื่อง 

รวม ชม. 
ทํางาน 

1.4.1งานวิจัย (ไมเกิน 12 ชม.ทํางาน/เรื่อง) 
 งานวิจัยที่ดําเนินการอยู 
 งานวิจัยเดี่ยว  เรื่อง…………………………………………...………... 

                     
 
           12 

 

 งานวิจัยเปนคณะ   เรื่อง……….…………………………….………… 
       หัวหนาโครงการ/นักวิจัย  
       ผูรวมวิจัย   

          
              9 
              6 

 

 งานวิจัยเปนคณะ  เรื่อง…………..…………………………………… 
       หัวหนาโครงการ/นักวิจัย 
       ผูรวมวิจัย   

  
              9 
              6 

 

 งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว  
เรื่อง……………………...………………….          
       หัวหนาโครงการ             ผูรวมโครงการ 
ทําเสร็จเมื่อวันที่…....เดือน……...…พ.ศ…… 

เผยแพรโดยการตีพิมพ ในวารสาร…………………….………..... 
ฉบับที่……….วันที่…………………..…………………...………… 
เสนอในที่ประชุม/สัมมนา  สถานที่……………...……..……..…. 
เผยแพรในลักษณะอื่นๆ……………….………………………..…. 

ขอมูลงานวิจัย
ที่ทําเสร็จแลว
เปนขอมูล
ประกอบการ 

งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว 
เรื่อง………………………….…………….. 
        หัวหนาโครงการ             ผูรวมโครงการ 
ทําเสร็จเมื่อวันที่…..เดือน…..….…พ.ศ…….. 

เผยแพรโดยการตีพิมพ ในวารสาร……………….………...…….. 
ฉบับที่……….วันที่…………………..…………...………………… 
เสนอในที่ประชุม/สัมมนา  สถานที่…………….....……..………. 
เผยแพรในลักษณะอื่นๆ……………….…………………………… 

ประเมินเชิง
คุณภาพ 

1.4.2  งานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน/สิ่งประดิษฐ 
(ไมเกิน 6 ชม.ทํางาน/สัปดาห) 
เรื่อง……………………………………………………………………………….……….. 
เรื่อง……………………………………………………………………………………….. 

                   
 
            6 

 
 
 
…………….. 

งานพัฒนาสื่อฯที่ทําเสร็จแลว 
เรื่อง…………………….….…………….………………………………………………………...……..…………….… 
วิธีการเผยแพร/การนําไปใช………………………………………...…เมื่อ………….………………….…………… 
เรื่อง…………………….………………………………………………………………………………………..…..…… 
วิธีการเผยแพร/การนําไปใช……………………………………………เมื่อ……………………..……………..…… 

ขอมูลงานพัฒนา
สื่อที่ทําเสร็จแลว
เปนขอมูล
ประกอบการ
ประเมินเชิงคุณภาพ 
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1.5  งานแตง/เรียบเรียงตําราและหนังสือวิชาการ  
(แตละเร่ืองไมเกิน 3 ภาคการศึกษาปกติ) 

ชม.ทํางาน/
สัปดาห 

  ชม.ทํางาน/
สัปดาห 

รวม ชม.ทํางาน 

ช่ือตํารา/หนังสือ..…………………………………………………………… 
□  ไมไดใชประกอบวิชา   
□  ใชประกอบวิชา………..………………………………………………... 
จํานวน.............หนวยกิต  เริ่มตนทําเมื่อภาคการศึกษา................................... 

  

ช่ือตํารา/หนังสือ..…………………………………………………………… 
□  ไมไดใชประกอบวิชา   
□  ใชประกอบวิชา………..………………………………………………... 
จํานวน.............หนวยกิต  เริ่มตนทําเมื่อภาคการศึกษา................................... 

  

ช่ือตํารา/หนังสือ..…………………………………………………………… 
□  ไมไดใชประกอบวิชา   
□  ใชประกอบวิชา………..………………………………………………... 
จํานวน.............หนวยกิต  เริ่มตนทําเมื่อภาคการศึกษา................................... 

  

ช่ือตํารา/หนังสือ..…………………………………………………………… 
□  ไมไดใชประกอบวิชา   
□  ใชประกอบวิชา………..………………………………………………... 
จํานวน.............หนวยกิต  เริ่มตนทําเมื่อภาคการศึกษา................................... 

1) ตําราตั้งแต 
3 หนวยกิตใช
ในการสอน 6 
ชม./สัปดาห 
2)  ตําราต่ํา
กวา 3 หนวย
กิต/หนังสือใช
ในการสอน 4 
ชม./สัปดาห 
3)  ตําราไมได
ใชในการสอน 
2 ชม./สัปดาห 

  

1.6  บทความวิชาการ ( 1 ช่ัวโมงทํางาน/สัปดาห) 
งานเขียนทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพและเผยแพรในวารสารในชวงเวลาประเมิน 

ช่ือบทความ..................................................................................................... 
วารสาร................................................ฉบับที่………..วันที่............................ 

  

ช่ือบทความ..................................................................................................... 
วารสาร................................................ฉบับที่………..วันที่............................ 

  

ช่ือบทความ..................................................................................................... 
วารสาร................................................ฉบับที่………..วันที่............................ 

  

ช่ือบทความ..................................................................................................... 
วารสาร................................................ฉบับที่………..วันที่............................ 

  

ช่ือบทความ..................................................................................................... 
วารสาร................................................ฉบับที่………..วันที่............................ 

  

ช่ือบทความ..................................................................................................... 
วารสาร................................................ฉบับที่………..วันที่............................ 

ตํารา   
หนังสือ   
บทความ
วิชาการ 
จะตองระบุ
สังกัดและชื่อ
สถาบันของ
ผูเขียน 

  

 
รวม 
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2.  ภาระงานอื่น ชม.ทํางาน/สัปดาห 
   /ตําแหนง/งาน 

   รวม ชม.      
    ทํางาน 

2.1   อธิการบด ี            35  
2.2  รองอธิการบดี/คณบด/ีผูอํานวยการ            28  
2.3  ประธานสภา/ผูชวยอธิการบด/ีรองคณบด/ีรองผูอํานวยการ/หัวหนาภาควชิา/หัวหนากลุม            21  
2.4  รองประธานสภา/เลขาธิการสภาคณาจารย/ผูชวยคณบด/ีผูชวยผูอาํนวยการ/รองหัวหนา
ภาควิชา/ผูชวยหัวหนาภาควิชา หัวหนาแผนกวิชา หัวหนาสาขาวิชา 

           14  

2.5 คณะกรรมการ/คณะทาํงาน ที่ไดรับการแตงตั้ง โดยตองไมเปนกรรมการ 
โดยตําแหนง  ที่ไดรับแตงตั้งหรือมอบหมายจากผูบังคับบัญชา (ในกรณีที่ไมมกีารประชุมทุกเดอืน 
ใหคํานวณตามสดัสวนลงมา)  

  

1. ……………………………………………………………………………………………             2  
2. ……………………………………………………………………………………………             2  
3. ……………………………………………………………………………………………             2  
4……………………………………………………………………………………………... ลําดบัที่ 4  เปนตนไป นํามา 
5……………………………………………………………………………………………... คํานวณนบัเปนภาระงานไมได 
2.6   งานที่ไดรับมอบหมายเพิ่มเตมิ  ที่คณะฯ หรือภาควิชาเห็นชอบ (ในกรณีที่ไมมีการประชุมทุก
เดือนใหคํานวณตามสัดสวนลงมา) (ไมเกิน 3 ชัว่โมง/สัปดาห) 
 

ชม.ทํางาน/สัปดาห 
   /ตําแหนง/งาน 

   รวม ชม.        
    ทํางาน 

1.  ชือ่งาน…………………………………………………………………………………………… 
        □  มอบหมายโดยภาควิชา                         □  มอบหมายโดยคณะวศิวกรรมศาสตร 

  

2.  ชือ่งาน…………………………………………………………………………………………… 
        □  มอบหมายโดยภาควิชา                         □  มอบหมายโดยคณะวศิวกรรมศาสตร 

  

3.  ชือ่งาน…………………………………………………………………………………………… 
        □  มอบหมายโดยภาควิชา                         □  มอบหมายโดยคณะวศิวกรรมศาสตร 

  

2.7  งานบริการวชิาการ/วิทยากร/ทีป่รึกษา ที่สถาบันเห็นชอบ (ไมเกิน 7 ชั่วโมง/สัปดาห)        
ชื่องาน………………………………………………………………………………………………
ชื่องาน……………………………………………………………………………………………… 

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

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

 
รวม 
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ตารางที่ 1    สรุปภาระงาน 

1.  ภาระงานหลัก ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห เกณฑ 
1.1 การสอน  ไมตํ่ากวา 6 หนวยกิต/สัปดาห 
1.2 งานควบคุมปริญญานิพนธ  วิทยานิพนธ  และโครงงานฯ  ไมเกิน  20  ช่ัวโมง/สัปดาห 

1.3 งานที่ปรึกษานักศึกษา และกิจกรรมชมรม  ไมเกิน 6 ช่ัวโมง/สัปดาห  และไม
เกิน   2   ชมรม/ปการศึกษา 

1.4 งานวิจัยและงานพัฒนา  ไมเกิน 18   ช่ัวโมง/สัปดาห 

1.5 งานแตง/เรียบเรียงตําราและหนังสือวิชาการ  ไมเกิน 6 ช่ัวโมง/สัปดาห 
เรื่องละไมเกิน 3 ภาคการศึกษา 

1.6  งานเขียนบทความวิชาการ  ไมเกิน 2 ช่ัวโมงทํางาน/สัปดาห 

                                       รวม   

 2. ภาระงานอ่ืนๆ   

2.1 – 2.4 ตําแหนงบริหาร  ตามเกณฑแตละตําแหนง 

2.5 คณะกรรมการ/คณะทํางาน  ตามเกณฑแตละตําแหนง 

2.6 งานที่ไดรับมอบหมายเพิ่มเติม  ไมเกิน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห 

2.7  งานบริการวิชาการ/วิทยากร/ที่ปรึกษา  ไมเกิน 7 ช่ัวโมง/สัปดาห 

รวม   

รวมจํานวนชั่วโมงทํางานทั้งหมด (1+2)  ไมตํ่ากวา 35 ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห 

 
  ขอรับรองวาเปนความจริง 

 
ลงช่ือ…………………………………ผูรับการประเมิน 

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

 
 

     ไดตรวจสอบความถูกตองแลว 
 

ลงช่ือ…………………………………หัวหนาภาควิชา 
(………………………………..) 
……./………..…..…/…..…… 
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ตอนที่ 3  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ขาราชการ สาย ก/พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  ประกอบดวยการประเมินผลงานและ
การประเมินคุณลักษณะในการปฏิบัติงานภารกิจหลักของผูถูกประเมิน 
ก.  การประเมินผลงาน (100 คะแนน) 
3.1  การประเมินตนเอง 

งานสอนปกติ/ในเวลาไมนอยกวา 6 หนวยกิต    □  ใช                       □  ไมใช 
ภารกิจหลักของผูถูกประเมิน  □  ผูสอน  □  ผูบริหาร  □  ผูวิจัย 

รายการ 1.1 – 1.3 
งานสอน 

1.4 - 1.6 
งานวิจัย 

2.1 – 2.4 
งานบริหาร 

2.5 – 2.7 
งานอื่น ๆ 

รวม 

1.  สรุปคะแนนรวมในแตละ
หมวด (รวมช่ัวโมงงานจากตาราง
ที่ 1 สรุปภาระงาน) 

    ชม.งาน* 

2.  สัดสวนช่ัวโมงงาน  
    ขอ 1 x 100 
   ชม.งานรวม* 

     
100 คะแนน 

 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
โปรดประเมินรอยละผลสัมฤทธิ์ของภาระงานในหมวดตาง ๆ ที่ไดปฏิบัติ  โดยแบงออกเปนผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณ (ขอ 3)  

และคุณภาพ (ขอ 4) ของทั้ง 4 หมวดภาระงาน (ทุกชองมีคะแนนเต็ม 100%) 
 งานสอน งานวิจัย งานบริหาร งานอื่น ๆ 
3.  ผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณ % % % % 
4.  ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพ % % % % 

 
 

ลงช่ือ…………………………………ผูรับการประเมิน 
(………………………………..) 
……./………..…..…/…..…… 

 
 
ตารางที่ 2   ชั่วโมงงานพื้นฐานของหมวดภาระงานในแตละกลุมภารกิจหลัก 

หมวดภาระงาน 
 
ภารกิจหลัก 

 
งานสอน 

 
งานวิจัย 

 

 
งานบริหาร 

 
งานอื่น ๆ 

ผูสอน 
ผูบริหาร 
ผูวิจัย 

18  ชม. 
6  ชม. 
9  ชม. 

3  ชม. 
3  ชม. 

12  ชม.  

0 
14  ชม. 

0 

3  ชม. 
3  ชม. 
3  ชม. 
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3.2  การประเมินโดยผูบังคับบัญชา 

การประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
-  ผูรับการประเมินมีภาระงานไมตํ่ากวา 35 ชม.ตอสัปดาห    □  ใช             □  ไมใช 
-  ช่ัวโมงงาน (ขอ 1) ของผูรับการประเมินมีความเหมาะสมกับช่ัวโมงภารกิจหลักในตารางที่ 2 
□  เหมาะสมทุกหมวดภาระงาน  □  เหมาะสมบางหมวดภาระงาน   □ ไมเหมาะสม 

 ผูบังคับบัญชาช้ันตนโปรดประเมินผลสัมฤทธิ์ของภาระงานของผูรับการประเมิน  ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในหมวด
ภาระงานตาง ๆ โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของชั่วโมงงานในแตละหมวดภาระงาน   หากไดผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณครบถวนเปนที่
ประจักษหรือผลงานมีคุณภาพดีเลิศ  ให 100% และลดหลั่นลงตามความเหมาะสมโดยอาจพิจารณาจากขอ 3 และ4 ประกอบ 

รายการประเมิน งานสอน งานวิจัย งานบริหาร งานอื่น ๆ 
5.  ผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณ % % % % 
6.  ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพ % % % % 
7.  รอยละปริมาณ + คุณภาพ = ขอ 5 x ขอ 6 
     

% % % % 

8.  ช่ัวโมงงานตามผลสัมฤทธิ์ (ขอ 2 x ขอ 7) 
 

    

คะแนนรวม (ก) (รวมคะแนนขอ 8 ทุกหมวด)   

 
ข.  การประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (20 คะแนน) 
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม(20 คะแนน) คะแนนที่ได 
1.  ความรับผิดชอบตอบทบาท/หนาที่ 
2.  มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3.  ความเสียสละและใหความรวมมือในกิจกรรมของหนวยงาน/
สวนรวม 
4.  ความมุงมั่นและกระตือรือรนที่จะใฝหา/พัฒนาความรูอยางตอเนื่อง/
สม่ําเสมอ 
5.  ความรูทางวิชาการ ความชํานาญในการทํางาน 
6.  การปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ 
7.  การรักษาผลประโยชนช่ือเสียงของหนวยงาน 
8.  การทํางานเปนทีม 

4 
4 
2 
 

2 
 

2 
2 
2 
2 

 

   คะแนนรวม (ข)  
 

คะแนนรวม (ก) + (ข)  =............................................................คะแนน 
 

สรุปคะแนนเฉลี่ยที่ประเมินได    = [ คะแนนรวม (ก) + (ข)]  x 100    =…………………………คะแนน 
                                120 

คะแนน 

100 

100 
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ตอนที่ 4  สรุปผลการประเมินและขอเสนอในการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  คะแนน   ระดับดีเดน  ระดับดี     ระดับปกติ 
      (90 – 100)  (60 – 89)   (นอยกวา 59) 
     เลื่อน 1 ขั้น               เลื่อน 0.5 ขั้น   ไมเลื่อนขั้น 

□   ครั้งที่ 1     (         )     (         )           (         ) 
□   ครั้งที่ 2     (         )     (         )        (         ) 
 
ความเห็นผูประเมิน................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................ 
 เหตุผลประกอบการพิจารณา................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................ 
 

       ลงช่ือ…………………………………ผูประเมิน 
                               (……………………………….) 

……./………..…..…/…..…… 
 
ตอนที่ 5   ความเห็นผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป 
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 
(คณบดี/ผูอํานวยการหรือเทียบเทา) 
□   เห็นดวยกับผลการประเมินขั้นตน 
□   สมควรใหเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น 
มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน  ดังนี้ 
(1) การใหคะแนนในการประเมิน 
....................................................................................... 
(2)  การพัฒนาผูถูกประเมิน 
………………………………………………………… 
(3)  ความถนัดงานศักยภาพของผูถูกประเมิน 
....................................................................................... 
(4)  การเลื่อนขั้น 
....................................................................................... 
                
                  ลงช่ือ..................................................... 
                   (รองศาสตราจารย ดร.วิบูลย   ช่ืนแขก) 
                  ตําแหนง  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
                  วันที่...................................................... 
 

ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 
(อธิการบดี) 
□   เห็นดวยกับผลการประเมินขั้นตน 
□   สมควรใหเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น 
มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน  ดังนี้ 
(1) การใหคะแนนในการประเมิน 
....................................................................................... 
(2)  การพัฒนาผูถูกประเมิน 
………………………………………………………… 
(3)  ความถนัดงานศักยภาพของผูถูกประเมิน 
....................................................................................... 
(4)  การเลื่อนขั้น 
....................................................................................... 
                
                  ลงช่ือ..................................................... 
                           (ผูศาสตราจารย ปรีชา  อองอารี) 
                                     ตําแหนง อธิการบดี 
                  วันที่...................................................... 

 



คําอธิบายการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ สาย ก  และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  แบงออกเปน 5 
ตอน  ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตน  หนวยการเจาหนาที่เปนผูกรอกรายละเอียด 
   ตอนที่ 2 ผลงาน  
   ตอนที่ 3  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ตอนที่ 4  สรุปผลการประเมินและขอเสนอในการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
   ตอนที่ 5  ความเห็นผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป 
 

  วิธีการกรอกรายละเอียดและการคิดจํานวนชั่วโมงทํางานมีดังนี้ 
 

ตอนที่ รายละเอียด 
การคิดจํานวนชั่วโมง/สัปดาห ผูกรอก

รายละเอียด 
 

ตอนที่ 1 
 
 

ตอนที่ 2 
 

 

ขอมูลเบื้องตน 
 
 

ผลงาน 
1.  ภาระงานหลัก 
     1.1  งานสอน 
            -  ปกติ/ในเวลา(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต) 
การคํานวณหนวยกิต 
   วิชาทฤษฎี  จํานวน นศ.ไมเกิน 40 คน ใหคํานวณ  
                      1 หนวยกิตเทากับ 3 ช.ม.ทํางาน 
   วิชาปฏิบัติ/ประลอง  จํานวน นศ.ไมเกิน 20 คน ให 
                      คํานวณ 1 หนวยกิตเทากับ 3 ช.ม.ทํางาน 
            -  สมทบพิเศษ/โครงการพิเศษ/นอกเวลา/ภาคฤดู
รอน (ไมนํามาคํานวณภาระงาน) 
      1.2  งานควบคุมปริญญานิพนธ  วิทยานิพนธ ที่
ปรึกษาโครงงาน/ปญหาพิเศษสําหรับโครงการปกติ/งาน
ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา 
            -  ปริญญานิพนธ (นับภาระงานไดไมเกิน 2 ภาค
การศึกษาปกติ) 
            -  วิทยานิพนธ(สําหรับปริญญาโท นับภาระงาน
ไดไมเกิน 4 ภาคการศึกษาปกติ  และสําหรับปริญญาเอก  
นับภาระงานไดไมเกิน 6 ภาคการศึกษาปกติ 
            -  โครงงาน/ปญหา (นับภาระงานไดไมเกิน 2 
ภาคการศึกษาปกติ) 
            -   ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา (นับภาระงานไดไมเกิน 
2 ภาคการศึกษา)                

 

- 
 
 

ไมตํ่ากวา 35 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมเกิน 20 ชม./สัปดาห 
 
 

2 ชม./เรื่อง 
 

4 ชม./เรื่อง 
 
 

3 ชม./เรื่อง 
 

1 ชม./นักศึกษา 

 

หนวยการ
เจาหนาที่ 
 

ผูรับการ
ประเมิน 
 



 
ตอนที่ รายละเอียด การคิดจํานวนชั่วโมง/สัปดาห ผูกรอก

รายละเอียด 
ตอนที่ 2 (ตอ) 1.3  งานที่ปรึกษานักศึกษาและกิจกรรมชมรม 

             -  ระดับปริญญาตรี และต่ํากวาปริญญาตรี  
(จํานวน ชม.ทํางาน = จํานวนนักศึกษา/10) 
             -  ระดับบัณฑิตศึกษา  
(จํานวน ชม.ทํางาน = จํานวนนักศึกษา/5)    
             - ชมรม/องคการ/สโมสร หรือสภานักศึกษา 
( 1 ชมรม = 3 ชม.ทํางาน) 
1.4  งานวิจัยและพัฒนา 
       1.4.1  งานวิจัย   
            -  งานวิจัยเดี่ยว   
            -   งานวิจัยเปนคณะ(หัวหนาโครงการ/นักวิจัย)  
            -   ผูรวมวิจัย   
      1.4.2  งานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน/สิ่งประดิษฐ
1.5  งานแตง/เรียบเรียงตําราและหนังสือวิชาการ 
            -  ตําราตั้งแต 3 หนวยกิต  
               •  ใชในการสอน     
               •  ไมไดใชในการสอน 
            -  ตํารา ตํ่ากวา 3 หนวยกิต/หนังสือ 
               •  ใชในการสอน     
               •  ไมไดใชในการสอน 
1.6  บทความวิชาการ 
2. ภาระงานอื่น ๆ  

2.1 – 2.4 ใหคิดช่ัวโมงทํางาน/สัปดาห ตามที่ระบุใน
แบบฟอรม        
    2.5  คณะกรรมการ/คณะทํางานคิดช่ัวโมงทํางาน/
สัปดาห ไดไมเกิน 3 ตําแหนง  
    2.6  งานที่ไดรับมอบหมายเพิ่มเติม 

2.7  งานบริการวิชาการวิชาการ/วิทยากร/ที่ปรึกษาที่
สถาบันเห็นชอบ  
-  สรุปภาระงานและลงนามรับรอง 
 
-  ผูบังคับบัญชาชั้นตนตรวจสอบความถูกตองและ
รับรองขอมูลภาระงาน                

ไมเกิน 6 ชม.ทํางาน/สัปดาห 
ไมเกิน 6 ชม.ทํางาน/สัปดาห 
 
ไมเกิน 6 ชม.ทํางาน/สัปดาห 
 
ไมเกิน 2 ชมรม 
 
ไมเกิน 18 ชม.ทํางาน/สัปดาห 
ไมเกิน12 ชม.ทํางาน/เรื่อง 
ไมเกิน12 ชม.ทํางาน/เรื่อง 
ไมเกิน 9 ชม.ทํางาน/เรื่อง 
ไมเกิน 6 ชม.ทํางาน/เรื่อง 
ไมเกิน 6 ชม.ทํางาน/สัปดาห 
ไมเกิน 6 ชม.ทํางาน/สัปดาห 
 
ไมเกิน 6 ชม.ทํางาน/สัปดาห   
ไมเกิน 2 ชม.ทํางาน/สัปดาห 
ไมเกิน 4 ชม.ทํางาน/สัปดาห 
ไมเกิน 4 ชม.ทํางาน/สัปดาห   
ไมเกิน 2 ชม.ทํางาน/สัปดาห 
ไมเกิน 1 ชม.ทํางาน/สัปดาห 
 
 
 
ตําแหนงละ 2 ชม.ทํางาน/
สัปดาห 
ไมเกิน 3 ชม.ทํางาน/สัปดาห 
ไมเกิน 7 ชม.ทํางาน/สัปดาห 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูรับการ
ประเมิน 
ผูบังคับบัญชา
ช้ันตน 
 
 

 



 
ตอนที่ รายละเอียด การคิดจํานวนชั่วโมง/

สัปดาห 
ผูกรอกรายละเอียด 

ตอนที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3.1 การประเมินตนเอง 

ขอ 1  ผูรับการประเมินสรุปภาระงานในแตละหมวด
ภาระงานจากตารางที่ 1 สรุปภาระงาน 

ขอ 2  คํานวณสัดสวนช่ัวโมงงานจากชั่วโมงงานในขอ 1 
คูณ 100  หารดวยช่ัวโมงงานรวม 

ขอ 3  ประเมินผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณของภาระงานใน
แตละหมวดที่ไดปฏิบัติในชวงเวลารับการประเมิน 

ขอ 4  ประเมินผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของภาระงานใน
แตละหมวดที่ไดปฏิบัติในชวงเวลารับการประเมิน 

ผูประเมินลงนามรับรอง 
3.2 ผูบังคับบัญชาประเมิน 
ผูบังคับบัญชาประเมินวาผูรับประเมินมีภาระงาน

ขั้นต่ําถึง 35 ช่ัวโมงงานหรือไม  และประเมินความ
เหมาะสมของชั่วโมงงานที่ผูรับประเมินปฏิบัติเทียบกับ
ช่ัวโมงงานพื้นฐานในตารางที่ 2 
ขอ 5  ประเมินรอยละผลสัมฤทธิ์ของงานของผูรับการ
ประเมินในหมวดตาง ๆ ในเชิงปริมาณ 
ขอ 6  ประเมินรอยละผลสัมฤทธิ์ของงานของผูรับการ
ประเมินในหมวดตาง ๆ ในเชิงคุณภาพ 
ขอ 7  นําผลขอ 5 x ขอ 6 หารดวย 100 
ขอ 8  นํารอยละในขอ 7 x คะแนนในขอ 2 หารดวย 100  
แลวรวมคะแนนในสวน ( ก) 
-  ประเมินคุณลักษณะในสวน (ข) 
-  คํานวณคะแนนรวม 

  
ผูรับการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูบังคับบัญชาช้ันตน 
 

 

 ตอนที่ 4 
 
 
 
 
ตอนที่ 5 
 

 

สรุปผลการประเมินและขอเสนอในการเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
 
 
 
ความเห็นผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป 

 
 

ผูบังคับบัญชาช้ันตน
(หัวหนาภาควิชา/
หัวหนาสํานักงาน
คณบดี) 
 
คณบดี/ผูอํานวยการ 
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