สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25……
[ ] ขาราชการสาย ข ค
[ ] พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

[ ] ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 25……. - 31 มีนาคม 25……
[ ] ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 25…… - 30 กันยายน 25……

ตอนที่ 1 : ขอมูลเบื้องตน (เจาหนาที่บุคคลหรือผูปฏิบัติงานดานบุคคลเปนผูกรอก)
1. ชื่อ…….………………………………………..นามสกุล……………………………………………………………..
2. ตําแหนง……………………………………….ระดับ………………..อัตราเงินเดือน……………………………บาท
สังกัดงาน/ภาควิชา……………………………….กอง/คณะ…………………………………………………………
ตําแหนงบริหาร(ถามี)………………………………ชวยราชการที่…….……….…………………….………………
3. บรรจุเขารับราชการเมื่อวันที่…………..เดือน……….……….พ.ศ…………… โอนยายมาดํารงตําแหนงที่สถาบันฯ
เมื่อวันที่………….เดือน……………………พ.ศ……………. รวมอายุราชการถึงปจจุบัน จํานวน………....ป
4. การศึกษา/ฝกอบรม/ปรับวุฒิเลื่อนระดับ ในรอบปการเลื่อนขั้น [ ] ครั้งที่ 1 [ ] ครั้งที่ 2
4.1 ศึกษา ในประเทศ วันที่……...เดือน…………….พ.ศ……...ถึงวันที่… …….เดือน…..………….พ.ศ……...
4.2 ศึกษา ตางประเทศ วันที่……...เดือน…………….พ.ศ……...ถึงวันที่… …….เดือน…..………….พ.ศ……...
กลับเขาปฏิบัติราชการตั้งแตวันที่………….เดือน………………………..พ.ศ……………
4.3 ฝกอบรม ในประเทศ วันที่……...เดือน…………….พ.ศ……...ถึงวันที่… …….เดือน…..………….พ.ศ……..
4.4 ฝกอบรม ตางประเทศ วันที่……...เดือน…………….พ.ศ……...ถึงวันที่… …….เดือน…..…………พ.ศ…...….
กลับเขาปฏิบัติราชการตั้งแตวันที่………….เดือน………………………..พ.ศ……………
4.5 ปรับวุฒิ/เลื่อนระดับ
วันที่……...เดือน…………….พ.ศ……... จํานวนขั้นที่ปรับ/เลื่อน………………..ขั้น
5. ขอมูลเกี่ยวกับเวลาปฏิบัติราชการในรอบการเลื่อนขั้น
ประเภท

ครั้งที่ 1
ครั้ง วัน

ครั้งที่ 2
ครั้ง วัน

ประเภท

ครั้งที่ 1
ครั้ง วัน

ครั้งที่ 2
ครั้ง วัน

มาสาย
ลาปวยจําเปน
ลาปวย
ลาอุปสมบท
ลากิจ
ขาดราชการ
ลาคลอดบุตร
อื่นๆ (ลาพักผอน/……)
6. การเลื่อนขั้น
6.1 ไดเลื่อนขั้นเงินเดือน รวมทั้งป เกินกวา 1 ขั้น เมื่อปงบประมาณ พ.ศ ………………………………………...
6.2 ไดเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งสุดทายเมื่อปงบประมาณ พ.ศ………………….………….………………………...
6.3 ไดรับโบนัสพิเศษ ครั้งสุดทายเมื่อปงบประมาณ พ.ศ. ……….…………………….……….……………….
7. การกระทําผิดวินัย/การลงโทษ/การตักเตือน (ถามี)……………………………………………………………………
ทัณฑบน
ภาคทัณฑ
ตัดเงินเดือน
ลดขั้นเงินเดือน

-2ตอนที่ 2 ผลงานสาย ข ค (ไมตํ่ากวา 35 ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห)
1.ภาระงานหลัก
1.1 งานในตําแหนงหนาที่ (ไมตํ่ากวา 18 ชั่วโมงทํางานตอสัปดาห)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชม.ทํางาน/สัปดาห จํานวน/เรือ่ ง/งาน*
ไมตา่ํ กวา 18 ชัว่ โมง
ทํางานตอสัปดาห
แตไมเกิน 35 ชัว่ โมง
ทํางานตอสัปดาห
*จํานวนเรือ่ ง/งาน
ที่ปฏิบตั ใิ หกรอกเปน
จํานวนเรือ่ ง/งานที่
ปฏิบัติจริงในรอบ
ระยะเวลาที่มีการ
ประเมินฯ

รวมจํานวน ภาระงานในหนาที่ที่ปฏิบัติ (1.1)……………………….งาน/เรือ่ ง
ชม.ทํางาน/สัปดาห
1.2 งานพัฒนา การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบตางๆ (ไมเกิน 6 ชม.ทํางาน/สัปดาห)
เรื่อง……………………………………………………………………………….………………………..
6
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………….…..
รวมภาระงานพัฒนาที่ปฏิบัติ (1.2)………………….ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห
งานพัฒนาฯที่ทําเสร็จแลว
ขอ มูล งานพัฒ นาที่ทําเสร็จแลวเปนขอมูล
เรื่อง…………………….….…………….……………………………………………………
ประกอบการประเมินเชิงคุณภาพ
เรื่อง…………………….……………………………………………………………………
ชม.ทํางาน/สัปดาห/ตําแหนง
1.3 งานบริหาร
1. ……….ผูอํานวยการกอง/หัวหนาสํานักงานคณบดี/ผูอํานวยการ
21
2. ……….หัวหนางาน/หัวหนาฝาย/หัวหนาโครงการ
14
รวมภาระงานงานบริหารที่ปฏิบัติ( 1.3)…………………ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห
2. ภาระงานอื่น
2.1งานสนับสนุนวิชาการ ไดแก งานที่ทํารวมกับขาราชการสาย ก /พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในงานดานชวยงานสอน
งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานดูแลใหคําปรึกษา (ไมเกิน 7 ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห)
2.1.1. งานชวยสอน ไมเกิน 3 ชั่วโมงทํางานตอสัปดาห/วิชา
ภาคการศึกษา ชม.ทํางาน/สัปดาห/วิชา รวมชม.ทํางาน**
วิชา……………………………..………………………………… ……………..
3
วิชา…………………………………………………………..…… ……………..
2.1.2 งานวิจัย ไมเกิน 6 ชั่วโมงทํางานตอสัปดาห
เรื่อง……………………………………………………………… ……………..
6
เรือ่ ง…………………………………………………………………… ……………….
หมายเหตุ **รวมชั่วโมงทํางาน ในการกรอกแบบประเมินชอง “รวมชม.ทํางาน” ใหกรอกจํานวนรวมชั่วโมงทํางานที่ได
ปฏิบัติจริง ตลอดระยะเวลาในรอบระยะเวลาที่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาว

-3
2.1.3 งานดูแลใหคําปรึกษา ไมเกิน 6 ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห
ชมทํางาน/สัปดาห/งาน รวม ชม.ทํางาน**
……… ใหคําปรึกษากับบุคลากร เจาหนาที่นักศึกษาตางๆ
…………………
3
……… ใหคําปรึกษาแกชมรม /องคการ/สโมสร/สภานักศึกษาตางๆ
…………………
2.1.4 งานบริการวิชาการ ไมเกิน 7 ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห
ชมทํางาน/สัปดาห รวม ชม.ทํางาน**
1………………………………………………………………………….
7
………………….
2………………………………………………………………………….
………………….
รวมภาระงานสนับสนุนวิชาการ (2.1)…………ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห
ชมทํางาน/สัปดาห รวม ชม.ทํางาน**
2.2 งานบริการทั่วไป (ไมเกิน 4 ชั่วโมง/สัปดาห)
2.2.1. การบรรยาย/อบรม/เสนอผลงาน
(1)……………………………………………………………………………………
4
………………….
(2)……………………………………………………………………………………
………………….
2.2.2 การฝกอบรม
(1)……………………………………………………………………………………
4
………………….
(2)……………………………………………………………………………………
………………….
2.2.3 งานที่ปรึกษาใหหนวยงานรัฐ เอกชน
(1)……………………………………………………………………………………
4
………………….
(2)……………………………………………………………………………………
………………….
2.2.4 งานบริการอื่นๆ
(1)……………………………………………………………………………………
4
………………….
(2)……………………………………………………………………………………
………………….
รวมภาระงานบริการวิชาการ (2.2)………… ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห
2.3 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (ไมเกิน 4 ชั่วโมงทํางานตอสัปดาห)
1…………………………………………………………………………………… ชม.ทาํ งาน/สัปดาห/งาน รวม ชม.ทํางาน**
2……………………………………………………………………………………
4
………………….
รวมภาระงานทํานุบํารุงฯ (2.3) ………… ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห
ชม.ทํางาน/สัปดาห รวม ชม.ทํางาน**
2.4 คณะกรรมการ/คณะทํางาน ที่ไดรับการแตงตั้ง โดยตองไมเปนกรรมการ
/ตําแหนง/งาน
โดยตําแหนง (ไมเกิน 6 ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห )
1. ……………………………………………………………….…….……………
2
………………….
2. ……………………………………………………………………..……………
2
………………….
3. ……………………………………………………………………..……………
2
………………….
4…………………………………………………………………………………… - ลําดับที่ 4 เปนตนไป นํามาคํานวณ
5…………………………………………………………………………………… นับเปนภาระงานไมได
6…………………………………………………………………………………… - ในกรณีที่ไมมีการประชุมทุกเดือน
ใหคํานวณตามสัดสวนลงมา)
รวมภาระงานคณะกรรมการ (2.4) ………… ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห
หมายเหตุ **รวมชั่วโมงทํางาน ในการกรอกแบบประเมินชอง “รวมชม.ทํางาน” ใหกรอกจํานวนรวมชั่วโมงทํางานที่ได
ปฏิบัติจริง ตลอดระยะเวลาในรอบระยะเวลาที่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาว

-4สรุปภาระงาน
1. ภาระงานหลัก
1.1 งานในตําแหนงหนาที่
1.2 งานพัฒนา
1.3 งานบริหาร
2. ภาระงานอื่น
2.1 งานสนับสนุนวิชาการ
2.2 งานบริการทั่วไป
2.3 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมฯ
2.4 งานคณะกรรมการ
รวมจํานวนชั่วโมงทํางานทั้งหมด ( 1 + 2 )

ชม.ทํางาน/สัปดาห

เกณฑ
ไมตํ่ากวา 18 ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห
ไมเกิน 6 ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห
ตามเกณฑแตละตําแหนง
ไมเกิน 7 ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห
ไมเกิน 4 ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห
ไมเกิน 4 ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห
ไมเกิน 6 ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห
ไมตํ่ากวา 35 ชั่วโมงทํางาน/สัปดาห

ขอรับรองวาเปนความจริง
ลงชื่อ…………………………………ผูรับการประเมิน
(………………………………..)
……./………..…..…/…..……

ไดตรวจสอบความถูกตองแลว
ลงชื่อ…………………………………ผูประเมิน
(………………………………..)
……./………..…..…/…..……

-8ตอนที่ 4. สรุปผลการประเมินและขอเสนอในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
คะแนน
ระดับดีเดน
(90—100)
เลื่อน 1 ขั้น
ครั้งที่ 1
( )
ครั้งที่ 2
( )

ระดับดี
(60-89)
เลื่อน 0.5 ขั้น
( )
( )

ระดับปกติ
(นอยกวา 59)
ไมเลื่อนขั้น
( )
( )

ความเห็นผูประเมิน……………………..…………………………………………………………………………………….
………………………………………………...………………………………………………………………………………
เหตุผลประกอบการพิจารณา………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………..………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………………ผูประเมิน
(………………………………………… )
…………/…………………/…………..
ตอนที่ 5 ความเห็นผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ
(คณบดี/ผูอํานวยการหรือเทียบเทา)
เห็นดวยกับผลการประเมินขั้นตน
สมควรใหเลื่อนขั้นเงินเดือน…………ขั้น
มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้
(1) การใหคะแนนในการประเมิน
………………………………………………………………
(2) การพัฒนาผูถูกประเมิน
………………………………………………………………
(3) ความถนัดงานศักยภาพของผูถูกประเมิน
………………………………………………………………
(4) การเลื่อนขั้น
………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………………..
(……………………………………………….)
ตําแหนง……………………………………………..
วันที่………………………………………………….

ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ
(อธิการบดี)
เห็นดวยกับผลการประเมินขั้นตน
สมควรใหเลื่อนขั้นเงินเดือน…………ขั้น
มีความเห็นแตกตางจากการประเมินขางตน ดังนี้
(1) การใหคะแนนในการประเมิน
………………………………………...………………
(2) การพัฒนาผูถูกประเมิน
……………………………………………………...…
(3) ความถนัดงานศักยภาพของผูถูกประเมิน
…………………………………………………………
(4) การเลื่อนขั้น
…………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………………….
(…….…………………………………………)
ตําแหนง……….……………………………………
วันที่………………..……………………………….

-5ตอนที่ 3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ขาราชการ สาย ข ค /พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ประกอบดวย
การประเมินผลงาน และการประเมินคุณลักษณะในการปฏิบัติงานภารกิจหลักของผูถูกประเมิน
ก. การประเมินผลงาน
ภารกิจหลักของผูถูกประเมิน
งานในตําแหนงหนาที่
งานในตําแหนงบริหาร
3.1 การประเมินตนเอง
รายการประเมิน
คะแนน

คานํ้าหนัก
คะแนน

5

ระดับการประเมิน/คะแนน
ปริมาณ
รวม
4 3 2 1
5

คุณภาพ
4 3 2

รวม
1

รวม
คะแนน

1. ภาระงานหลัก (80 คะแนน)
1.1 งานในตําแหนงหนาที่
1.2 งานพัฒนา
1.3 งานในตําแหนงบริหาร
2. ภาระงานอื่น (20 คะแนน)
2.1 งานสนับสนุนวิชาการ
2.2 งานบริการทั่วไป
2.3 งานทํานุบํารุงฯ
2.4 งานกรรมการ /คณะทํางาน
รวม
ลงชื่อ…..……………………………ผูประเมินตนเอง
หมายเหตุ 1. คะแนน กําหนดตามตําแหนง/ความรับผิดชอบ 3 งานหลัก (1.1) (1.2) และ (1.3) โดยใหประเมินในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ผูถูกประเมินเปนผูกําหนดคะแนนเต็มในรายการประเมินยอยตามภารกิจที่ปฏิบัติ และหากปฏิบัติงานไมครบตาม
ภารกิจใหปรับคาคะแนนเต็มเพิ่มในผลงานหลัก บวก,ลบ ครัง้ ละ 10 คะแนน ในแตละกลุมตําแหนงตามตารางการกํ าหนดคะแนน
เต็ม
2. หลักเกณฑการกําหนดคะแนน และคานํ้าหนักคะแนนในการประเมินผล ใหเปนไปตามหลักเกณฑในหนา 7
ของแบบประเมินนี้
ตารางกําหนดคาคะแนนเต็ม
ภารกิจหลัก
คะแนนเต็มตามภารกิจ
งานในหนาที่
งานพัฒนา งานบริหาร
งานอื่นๆ
รวมคะแนน
งานในตําแหนงหนาที่
80
20
100
60
20
20
100
งานในตําแหนงบริหาร
40
40
20
100
20
20
40
20
100

-63.2 ผูบังคับบัญชาเปนผูประเมิน
รายการประเมิน
คะแนน

คานํ้าหนัก
คะแนน

5

ระดับการประเมิน/คะแนน
ปริมาณ
รวม
4 3 2 1
5

คุณภาพ
4 3 2

รวม
1

1. ภาระงานหลัก (80 คะแนน)
1.4 งานในตําแหนงหนาที่
1.5 งานพัฒนา
1.6 งานในตําแหนงบริหาร
2. ภาระงานอื่น (20 คะแนน)
2.5 งานสนับสนุนวิชาการ
2.6 งานบริการทั่วไป
2.7 งานทํานุบํารุงฯ
2.8 งานกรรมการ /คณะทํางาน
รวม
หมายเหตุ คะแนน และคานํ้าหนักคะแนน ใหเปนไปตามที่ผูประเมินกําหนด
สรุปคะแนน ในขอ ก (ขอ 3.1 และ 3.2)
คะแนนรวมในตอนที่ 3.1………………………..คะแนน

คะแนนรวมในตอนที่ 3.2 ……………………….คะแนน

ความเห็นของผูประเมิน
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…..……………………………ผูประเมิน
(………………………………..)
………/……………./………...

รวม
คะแนน

-7ข. การประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (20 คะแนน)
รายการประเมิน

คะแนนเต็ม (20 คะแนน)

1. ความรับผิดชอบตอบทบาท/หนาที่

4

2. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

4

3. ความเสียสละและใหความรวมมือในกิจกรรมของ
หนวยงาน/สวนรวม

2

4. ความมุงมั่นและกระตือรือรนที่จะใฝหา/พัฒนาความรู
อยางตอเนื่อง/สมํ่าเสมอ

2

5. ความรูทางวิชาการ ความชํานาญในการทํางาน

2

6. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ

2

7. การรักษาผลประโยชน ชื่อเสียงของหนวยงาน

2

8. การทํางานเปนทีม

2

คะแนนที่ได

รวม
สรุปคะแนนการประเมิน
คะแนน (ก) การประเมินที่ผูบังคับบัญชาเปนผูประเมิน………………..คะแนน
คะแนน (ข) การประเมินคุณลักษณะผูรับการประเมิน…………………คะแนน
คะแนนรวม (ก) +(ข) = ………………………………………….…คะแนน
สรุปคะแนนเฉลี่ยที่ประเมินได = [ คะแนนรวม ( ก ) + ( ข ) ] . x 100
120
= ………………………………………………คะแนน
ขาพเจาขอรับรองวาไดประเมินผูรับการการประเมินดวยความรอบคอบ ถูกตอง ตรงตามความเปนจริงและยุติธรรม
ลงชื่อ…..……………………………………
(……………………………………………)
ตําแหนง……………………………………..

…………../…………………../…………

