
พนักงานมหาวิทยาลัย  
สายวิชาการ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน 
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล          

๑.๒ เกิดวันที่   เดือน     พ.ศ.      อายุ  ปี 

๑.๓ ประวัติการศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุด) 

คุณวุฒิ 

(การศึกษา) 
สาขาวิชาเอก ชื่อสถานศึกษา 

ปี พ.ศ. ที่สำเร็จ 

การศึกษา 

    

    

    

    

 
๑.๔ ตำแหน่ง        ตำแหน่งเลขท่ี    

ภาควิชา/กลุ่มวิชา/สาขาวิชา        

คณะ/สถาบัน/โรงเรียน         

๑.๕ เริ่มปฏิบัติงาน (วันที่บรรจุ) เมื่อวันที่  เดือน    พ.ศ.    

   ๑.๖ ระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้างตามคำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง
       ที ่   เรื่อง จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (สัญญาจ้างที่    มีระยะเวลาการจ้างจ้าง    ปี) 
   ตั้งแต่วันที่  เดือน    พ.ศ.     

  ถึงวันที่              เดือน    พ.ศ.  

         วันที่ทำการประเมิน วันที่   เดือน    พ.ศ.      

๑.๗ ประวัติการลา (ตามระยะเวลาการจ้างในคำสั่งจ้าง) 

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 

ปี พ.ศ.   มีวันลากิจ วัน  วันลาป่วย  วัน  วันลาพักผ่อน  วัน 

ปี พ.ศ.   มีวันลากิจ วัน  วันลาป่วย  วัน  วันลาพักผ่อน  วัน 

 



๒ 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน (ต่อ) 
๑.๘ ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่             ถึงวันที ่   

ครั้งทีก่ารประเมิน 

(ระบุ) 

รอบการประเมิน 

(ระบุปีงบประมาณ) 

ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ 

(ระบุ ปี พ.ศ.) 

คะแนนรวม 

(คะแนน) 

อยู่ในระดับ 

(ระบุ) 

ครั้งที.่............ ๑/............. วันที่ ๑ ตุลาคม    

ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม   

  

ครั้งที.่............ ๒/............. วันที่ ๑ เมษายน    

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน   

  

ครั้งที.่............ ๑/............. วันที่ ๑ ตุลาคม    

ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม   

  

ครั้งที.่............ ๒/............. วันที่ ๑ เมษายน    

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน   

  

ครั้งที.่............ ๑/............. วันที่ ๑ ตุลาคม    

ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม   

  

ครั้งที.่............ ๒/............. วันที่ ๑ เมษายน    

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน   

  

ครั้งที.่............ ๑/............. วันที่ ๑ ตุลาคม    

ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม   

  

ครั้งที.่............ ๒/............. วันที่ ๑ เมษายน    

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน   

  

ครั้งที.่............ ๑/............. วันที่ ๑ ตุลาคม    

ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม   

  

ครั้งที.่............ ๒/............. วันที่ ๑ เมษายน    

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน   

  

ครั้งที.่............ ๑/............. วันที่ ๑ ตุลาคม    

ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม   

  

ครั้งที.่............ ๒/............. วันที่ ๑ เมษายน    

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน   

  

 
 
 



๓ 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน (ต่อ) 
๑.๙ ภาระงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติสำหรับการประเมิน  

      ระหว่างวันที ่    ถึงวันที่     

๑.๙.๑ งานสอน (ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา/การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

ระดับปริญญาตรี/ 

ระดับบัณฑิตศึกษา/ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วิชาที่สอน 

การสอน 
ชั่วโมง/ 

สัปดาห์ 

ภาค/ 

ปีการศึกษา 
สอนเดี่ยว 

() 

สอนร่วม 

() 

      

      

      

      

      

 

๑.๙.๒ ผลงานทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  

 (๑) งานวิจัย        

           

           

            

 (๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน เช่น งานแปล/กรณีศึกษา/สิทธิบัตร เป็นต้น 

           

           

            

 (๓) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม      

           

           

            

(๔) ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ     

           

           

            

 



๔ 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน (ต่อ) 
๑.๙.๓ งานอ่ืนนอกเหนือจากงานสอน  

 (๑) งานอาจารย์ที่ปรึกษา (จำนวนนักศึกษาและตารางที่นักศึกษาเข้าพบ)  

           

           

           

            

 (๒) งานบริการทางวิชาการ (ประเภทของกิจกรรมและเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์) 

           

           

           

           

            

(๓) งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม      

           

           

           

            

(๔) งานบริหารหรืองานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย    

           

           

           

            

 
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
 
     ลงชื่อ     (ผู้ขอรับการประเมิน) 

(     ) 
วันที่  เดือน    พ.ศ   
 
 



๕ 
 

ส่วนที่ ๒ ความเห็นของหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา (ระดับคณะ), รองคณบดี (บัณฑิตวิทยาลัย),   
ผู้อำนวยการ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง), รองผู้อำนวยการ (สถาบันการศึกษานานาชาติ) 
            

             

            

             

            

             

            

             

 
 ลงชื่อ      

(     ) 
ตำแหน่ง       
วันที่  เดือน   พ.ศ   

ส่วนที่ ๓ ความเห็นของคณบดี/ผู้อำนวยการ (สถาบันการศึกษานานาชาติ) 
            

             

            

             

            

             

            

             

 
 

 ลงชื่อ      
(     ) 

ตำแหน่ง       
วันที่  เดือน   พ.ศ   
 
 



๖ 
 

ส่วนที่ ๔ การประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง 
  ๔.๑ เกณฑ์การต่อสัญญาจ้าง 

         ผู้ที่ได้รับการพิจารณาต่อสัญญาจ้าง ต้องได้คะแนนเฉลี่ยรวมจากการประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ 
คะแนนรวมทั้งหมด 
จำนวนข้อที่ประเมิน 

  ๔.๒ การวัดผลการประเมิน 
         ๔.๒.๑ ดีมาก       (ระดับ ๔)  :  ทำงานได้ผลดีและรวดเร็วกว่าปกติ 
         ๔.๒.๒ ด ี        (ระดับ ๓)  :  ทำงานได้ตามมาตรฐานหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
         ๔.๒.๓ พอใช้       (ระดับ ๒)  :  ทำงานที่มอบหมายพอใช้ได้ ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง 
         ๔.๒.๔ ต้องปรับปรุง (ระดับ ๑)  :  ทำงานได้ต่ำกว่ามาตรฐาน มีข้อบกพร่องอยู่เสมอ 

  ๔.๓ การศึกษาต่อและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
        ๔.๓.๑ ปฏิบัติงานครบ ๒ ปี ต้องมีผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ตามเกณฑ์การขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ รายการ 
        ๔.๓.๒ บรรจุวุฒิปริญญาโทและปฏิบัติงานในปีที่ ๓ ต้องศึกษาต่อปริญญาเอกและต้องยื่นขอ
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ภายใน ๓ ปี นับแต่วันสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก 
       ๔.๓.๓ กรณีไม่สำเร็จการศึกษาตาม ๔.๓.๒ ต้องขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ภายใน ๓ 
ปี นับแต่วันที่ไม่สำเร็จการศึกษาและแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ 
       ๔.๓.๔ ผู้ที่ไม่สามารถศึกษาต่อปริญญาเอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ
จะต่อสัญญาจ้างที่ ๓ ได้ต้องมีผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ 
เช่น  
     ๑. ผลงานแต่ง/เรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ คุณภาพดีและ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 
     ๒. ผลงานวิจัย คุณภาพดีและเผยแพร่ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. (ไม่รวมวิจัยเพื่อการศึกษา) 
     ๓. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน คุณภาพดีและเผยแพร่ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 
              ๔. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม คุณภาพดีและมหาวิทยาลัยหรือคณะให้ความเห็นชอบ
และเผยแพร่ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 
   ทั้งนี้ต้องขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการภายใน ๕ ปีนับแต่วันบรรจุ 
        ๔.๓.๕ บรรจุวุฒิปริญญาเอก ต้องยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการภายใน ๔ ปี นับแต่วันบรรจุ 
        ๔.๓.๖ ผู้ได้รับการบรรจุสายวิชาการต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรตามมติคณะกรรมการประจำคณะหรือคณะกรรมการประจำหน่วยงาน 
        ๔.๓.๗ ผู้ได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
วิทยาเขตบางนา ต้องมีบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยและเผยแพร่ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. อย่างน้อย ๑ รายการ 
ภายใน ๓ ปีนับแต่วันบรรจุ 

คะแนนเฉลี่ย = 



๗ 
 

        ๔.๓.๘ กรณีผู้ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔.๓.๑ 
ถึง ๔.๓.๗ ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง เสนอไม่ต่อสัญญาจ้าง เว้นแต่มีเหตุ
และความจำเป็น อาจเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาได้เป็นรายกรณีไป 

๔.๔ องค์ประกอบการประเมิน 

องค์ประกอบการประเมิน 
คะแนน 

ดีมาก  
(๔) 

ด ี
(๓) 

พอใช้  
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๑. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
๑.๑ ได้ปฏิบัติงานครบตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรง

ตำแหน่งวิชาการที่หน่วยงานและมหาวิทยาลัยกำหนด 
๑.๒ มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาของตน 

และเอาใจใส่หาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 

    

๒. คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 
๒.๑ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม

ความสามารถและเต็มเวลา 
๒.๒ ปฏิบัติงานตรงต่อเวลาและปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผน

ของทางราชการ 
๒.๓ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
๒.๔ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
๒.๕ เสียสละและอุทิศเวลาให้กับงานที่ได้รับมอบหมาย 
๒.๖ มีความประพฤติดี เหมาะสมกับการเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง

วิชาการและปฏิบัติหน้าที่ตนให้เป็นที่เคารพนับถือ 

    

๓. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
๓.๑ ด้านการสอน 

๓.๑.๑ ภาระงานสอนที่รับผิดชอบมีปริมาณตามเกณฑ์
ที่หน่วยงานและมหาวิทยาลัยกำหนด 

๓.๑.๒ ความสามารถในการสอนและระดับคุณภาพการสอน 
โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนและการประเมินของ
ผู้สอนร่วม 

๓.๑.๓ ความสามารถในการผลิตผลงานด้านการสอน เช่น 
เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน หรือสื่อการสอนเป็น 

๓.๒ ด้านงานวิชาการ งานวิจัย และงานอื่นที่เทียบเท่า 
๓.๒.๑ มีความสามารถด้านวิชาการ การศึกษาเพิ่มเติม

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ใหม่ๆ และการมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ 
๓.๒.๒ มีความสามารถด้านการวิจัยและการเขียนบทความ

ทางวิชาการ หนังสือ ตำรา โดยต้องไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน 
โดยไม่อ้างอิงชื่อเจ้าของผลงานหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต 

    



๘ 
 

๔.๔ องค์ประกอบการประเมิน (ต่อ) 

องค์ประกอบการประเมิน 
คะแนน 

ดีมาก  
(๔) 

ด ี
(๓) 

พอใช้  
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

      ๓.๒.๓ มีความสามารถในการศึกษาต่อ หรือมีผลงานทาง
วิชาการ หรือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามกรอบเวลาที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 

๓.๓ ด้านการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา การบริการทางวิชาการ 
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการบริหารและด้านอ่ืน ๆ ที่
ได้รับมอบหมาย 

๓.๓.๑ อำนวยความสะดวกให้นักศึกษาเข้าพบและกำหนด
จำนวนชั่วโมงการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาต่อสัปดาห์ 

๓.๓.๒ การสอนนักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมอันดี รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลร้ายของการทุจริต
คอร์รัปชันต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ 

๓.๓.๓ รับผิดชอบและช่วยเหลืองานบริการทางวิชาการ 
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรืองานบริหารตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๓.๔ สามารถเป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

    

 
๔.๕ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง ได้คะแนนเฉลี่ย  
๔.๖ สรุปผลการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้างที่  
  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

ส่วนที่ ๕ สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง/ความเห็นเพิ่มเติม  
  เห็นควรให้ต่อสัญญาจ้างที ่  มีระยะเวลาการจ้าง ปี  
ตั้งแตว่ันที่     ถึงวันที่       
โดยมีความเห็น          

            
            
            
             

  เห็นควรให้ออกจากราชการ เนื่องจาก       
            
            
            
            
             



๙ 
 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง (ลงนาม) 
 
 
ลงชื่อ     ประธานกรรมการ  ลงชื่อ     กรรมการ 
(     )                        (     ) 
 
 
ลงชื่อ     กรรมการ   ลงชื่อ     กรรมการ 
(     )                        (     ) 
 
 
ลงชื่อ    กรรมการและเลขานุการ  ลงชื่อ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
(     )                         (     ) 
 
ส่วนที่ ๖ ความเห็นและคำสั่งผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ  

  เห็นด้วยกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง  
  มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง  

โดยมีความเห็น (โปรดแสดงความเห็น)      
            
            
            
            
            
            
            
             

 
 

ลงชื่อ      
(     ) 

ตำแหน่ง       

วันที่  เดือน   พ.ศ   


