
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ 
 

 
แบบประเมินผลการปฏบิัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายปฏบิัติการ 
 

ต่อสัญญาจ้าง ครั้งที่   
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน 
๑.๑ ช่ือ-นามสกุล          
๑.๒ เกิดวันที่   เดือน     พ.ศ.      อายุ  ปี 
๑.๓ ประวัติการศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุด) 

คุณวุฒิ 
(การศึกษา) 

สาขาวิชาเอก ชื่อสถานศึกษา 
ปี พ.ศ. ทีส่ําเรจ็

การศึกษา 
  
  
  
  

 
๑.๔ ตําแหน่ง        ตําแหน่งเลขที่    

ฝ่าย/กอง/งาน          
คณะ/สถาบัน/สํานัก      มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

๑.๕ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการเมื่อวันที่  เดือน    พ.ศ.    
๑.๖ รอบการต่อสัญญาจ้าง สญัญาจ้างที ่    มีระยะเวลาการจ้าง ปี 

ต้ังแต่วันที่  เดือน    พ.ศ.     
ถึงวันที่  เดือน     พ.ศ.   
วันที่ทําการประเมิน วันที่   เดือน    พ.ศ.    

๑.๗ ประวัติการลา 
ปี พ.ศ.   มีวันลากิจ วัน  วันลาป่วย  วัน  วันลาพักผ่อน  วัน 
ปี พ.ศ.   มีวันลากิจ วัน  วันลาป่วย  วัน  วันลาพักผ่อน  วัน 
ปี พ.ศ.   มีวันลากิจ วัน  วันลาป่วย  วัน  วันลาพักผ่อน  วัน 

 
 
หมายเหตุ ใหใ้ช้แบบประเมินน้ีกับลูกจ้างมหาวิทยาลัยตําแหน่งเหมือนลูกจ้างประจําด้วย 

 
 
 



๒ 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน (ต่อ) 
๑.๘ ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ในช่วงระยะเวลาประเมิน) 

รอบ
การประเมินที ่

ต้ังแต่วันที่ถึงวันที่
(ระบุ ปี พ.ศ.) 

คะแนนรวม 
(คะแนน) 

อยู่ในระดับ
(ระบุ) 

๑ วันที่ ๑ ตุลาคม
ถึงวันที่ ๓๑ มนีาคม  

 

๒ วันที่ ๑ เมษายน
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  

 

๑ วันที่ ๑ ตุลาคม
ถึงวันที่ ๓๑ มนีาคม  

 

๒ วันที่ ๑ เมษายน
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  

 

๑ วันที่ ๑ ตุลาคม
ถึงวันที่ ๓๑ มนีาคม  

 

๒ วันที่ ๑ เมษายน
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  

 

๑ วันที่ ๑ ตุลาคม
ถึงวันที่ ๓๑ มนีาคม  

 

๒ วันที่ ๑ เมษายน
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  

 

๑ วันที่ ๑ ตุลาคม
ถึงวันที่ ๓๑ มนีาคม  

 

๒ วันที่ ๑ เมษายน
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  

 

๑ วันที่ ๑ ตุลาคม
ถึงวันที่ ๓๑ มนีาคม  

 

๒ วันที่ ๑ เมษายน
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  

 

 
 

 
 
 
 



๓ 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน (ต่อ) 
๑.๙ ภาระงานท่ีได้รับมอบหมายและได้ปฏิบัติสําหรับการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้างที ่   

ระหว่างวันที่    ถึงวันที่      

ลําดับ ภาระงานท่ีได้รับมอบหมายและได้ปฏิบัติ 
ระบุจํานวนชิน้งาน

ของผลงาน  
(งานประจํา/งานครั้งคราว)

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
     ลงช่ือ     (ผู้ขอรับการประเมิน) 

(     ) 
วันที่  เดือน    พ.ศ   



๔ 
 

ส่วนที่ ๒ ความเห็นของผูบ้ังคับบญัชาตามสายงาน (หัวหน้างาน/หัวหน้าภาควิชา/หวัหน้ากลุ่มวิชา ฯลฯ) 
            
             
             
 
 

 ลงช่ือ     (ผู้บังคับบัญชา) 
(     ) 

ตําแหน่ง       
วันที่  เดือน   พ.ศ   

ส่วนที่ ๓ ความเห็นของคณบดี/ผู้อํานวยการ 
            
             
             
 
 

 ลงช่ือ      
(     ) 

ตําแหน่ง       
วันที่  เดือน   พ.ศ   

 
ส่วนที่ ๓ การประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพือ่ต่อสัญญาจ้าง 

๓.๑ เกณฑ์การต่อสัญญาจ้าง 
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาต่อสัญญาจ้าง ต้องได้คะแนนเฉล่ียรวมจากการประเมินไม่ตํ่ากว่าระดับ ๓ 

 

คะแนนรวมทั้งหมด 
จํานวนข้อที่ประเมิน 
 

๓.๒ การวัดผลการประเมิน 
 ๓.๒.๑ ดีมาก (ระดับ ๔) : ทาํงานได้ผลดีและรวดเร็วกว่าปกติ 
 ๓.๒.๒ ดี  (ระดับ ๓) : ทาํงานได้ตามมาตรฐานหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓.๒.๓ พอใช้ (ระดับ ๒) : ทาํงานที่มอบหมายพอใช้ได้ ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง 
 ๓.๒.๔ ปรับปรุง   (ระดับ ๑) : ทํางานได้ตํ่ากว่ามาตรฐาน มีข้อบกพร่องอยู่เสมอ 

 
 

คะแนนเฉล่ีย = 



๕ 
 

ส่วนที่ ๓ การประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพือ่ต่อสัญญาจ้าง (ต่อ) 
๓.๓ องค์ประกอบการประเมิน 

องค์ประกอบการประเมิน 
คะแนน 

ดีมาก 
(๔)

ดี 
(๓) 

พอใช้ 
(๒) 

ปรับปรุง
(๑) 

๑. คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
๑.๑ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
๑.๒ ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
๑.๓ ความคิดริเริ่มและการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
๑.๔ การปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของผู้บังคับบัญชา 
๑.๕ ความเป็นผู้นํา 
๑.๖ การพัฒนาตนเอง 

  

๒. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๒.๑ ด้านคุณภาพและปริมาณ 

๒.๑.๑ ระดับคุณภาพของผลงานและปริมาณที่ได้ปฏิบัติ
ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายในช่วงเวลาการประเมิน 

๒.๒ ความรู้ความสามารถ 
๒.๒.๑ การมีความรู้ความสามารถท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงาน

ตามที่ กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

  

๓. คุณลักษณะส่วนบุคคล 
๓.๑ ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยของราชการและมีความ

ประพฤติเหมาะสม 
๓.๒ มนุษยสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้รับบริการ 
๓.๓ การยอมรับจากผู้ร่วมงาน 
๓.๔ พฤติกรรมและทัศนคติในเชิงบวกในการทํางานและต่อ

ผู้ร่วมงาน 

  

 
๓.๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง ได้ค่าเฉล่ียคะแนน    
  ดีมาก   ดี    พอใช้   ปรับปรุง   

๓.๕ สรุปผลการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้างที่       
  ผ่าน    ไมผ่่าน 

 
 



๖ 
 

ส่วนที่ ๔ สรุปผลการประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อต่อสญัญาจ้าง/ความเห็นเพิ่มเติม  
  เห็นควรให้ต่อสัญญาที ่   จํานวน   ปี  
  เห็นควรให้ต่อสัญญาจ้าง โดยมีความเห็น       
            
            
            
            
  เห็นควรให้ออกจากราชการ เน่ืองจาก        
            
            
            
            

 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง (ลงนาม) 
 
 
ลงช่ือ     ประธานกรรมการ  ลงช่ือ     กรรมการ 
(     )                        (     ) 
 
 
ลงช่ือ     กรรมการ   ลงช่ือ     กรรมการ 
(     )                        (     ) 
 
 
ลงช่ือ    กรรมการและเลขานุการ  ลงช่ือ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
(     )                         (     ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

ส่วนที่ ๕ ความเห็นและคาํสัง่ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ  
  เห็นด้วยกับประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง  
  มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง  

โดยมีความเห็น (โปรดแสดงเหตุผล)        
            
            
            
            
            
            
            
            
 
 

ลงช่ือ      
(     ) 

ตําแหน่ง       
วันที่  เดือน   พ.ศ   

 


