
แบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ต าแหน่ง จ้างเหมาบริการรายบุคคล 

สังกัด ....................................................................................  

 

1. ข้อมูลของผู้ถูกประเมิน 
  ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................................... 
  ต าแหน่ง............................................................สังกัด.................................................................................... . 
  อัตราเงินเดือน...............................บาท เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่............เดือน............................พ.ศ...............  

2. ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............... 
   รอบที่ 1 ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ............   ถึงวันที่   31 มีนาคม  พ.ศ............. 
   รอบที่ 2 ระหว่างวันที่  1  เมษายน พ.ศ............   ถึงวันที่   30 กันยายน พ.ศ............. 
 
3. เกณฑ์การประเมิน 

3.1 เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับการประเมิน ความหมาย 
ระดับ 5  ดีเด่น ผลงานดีเยี่ยม และปฏิบัติงานได้สูงกว่ามาตรฐานมาก 
ระดับ 4  ดีมาก ผลงานดีกว่าปกติ และปฏิบัติงานได้สูงกว่ามาตรฐานเมื่อเทียบกับบุคคลอ่ืนๆ 
ระดับ 3  ดี ผลงานดีตามมาตรฐาน และปฏิบัติงานได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆ 
ระดับ 2  พอใช้ ผลงานพอใช้ได้แต่ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง พอจะปรับปรุงแก้ไขได ้
ระดบั 1  ต้องปรับปรุง ผลงานต่ ากว่ามาตรฐานมาก 

    3.2  เกณฑ์การประเมิน 

       ระดับเกณฑ์ ระดับการประเมิน 
ผลการประเมิน ร้อยละ 90 – 100 ดีเด่น 
ผลการประเมิน ร้อยละ 80 – 89.99 ดีมาก 
ผลการประเมิน ร้อยละ 70 - 79.99 ดี 
ผลการประเมิน ร้อยละ 60 - 69.99 พอใช้ 
ผลการประเมิน ต่ ากว่าร้อยละ 60 ต้องปรับปรุง 

4. วัตถุประสงค์ในการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ 
  4.1 การต่อสัญญา            
  4.2 การพัฒนาและแก้ไขการปฏิบัติงาน           
  4.3 การบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ       

 
 
 
 
 
 
 
 



5. รายการประเมิน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

ดีเด่น 
(5 คะแนน) 

ดีมาก 
(4 คะแนน) 

ดี 
(3 คะแนน) 

พอใช้ 
(2 คะแนน) 

ต้องปรับปรุง 
(1 คะแนน) 

1. ผลการปฏิบัติงาน 
1.1 ปริมาณงานประจ า 
  ป ริ ม า ณ ง า น ป ร ะ จ า เ ป็ น ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายหรือรับผิดชอบ สามารถด าเนินการ
ได้เสร็จสิ้นได้ในสภาวะปกติ 

     

1.2 ปริมาณงานพิเศษ 
  ปริมาณงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายสามารถ
ด าเนินการได้เสร็จสิ้นตามที่ควรยอมรับได้ว่า
เหมาะสมกับเวลาและสภาวะที่เป็นอยู่ 

      

1.3 คุณภาพของงาน 
  ความถูกต้องเรียบร้อยของผลงานจ านวน
ครั้ งมีการแก้ ไขปรับปรุ งโดยสัมพันธ์กับ
ปริมาณและความยากง่ายของงาน 

     

1.4 ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละชิ้น ซึ่ง
มีความสัมพันธ์กับคุณภาพงานท าให้น าผลงาน
ไปใช้ได้ทันเวลาตามที่ต้องการ 

     

1.5 ความประหยัดทรัพยากรหรอือุปกรณ์
ในการปฏิบัติงาน 
  ความประหยัด ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับ
ผลงานต่อช้ินที่ได้รับ รวมถึงการแสดงออกถึง
ความพยายามในการประหยัดทรัพยากรใน
ด้านพลั งงานการใช้วัสดุอุปกรณ์การน า
ทรัพยากรกลับมาใช้ใหม ่

     

1.6 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
  ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้
ที่มาใช้บริการในการปฏิบัติงานทั้งในด้าน
คุณภาพของงานและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 

     

1.7 การพัฒนาและปรับปรุงงาน 
  ความสามารถในการคิดค้นและเสนอวิธีการ
ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการท างานเพื่อให้
เกิดผลงานที่ดีที่สุดและมีการกระตุ้นให้ผู้อื่นมี
การปรับปรุงงาน 

     

1.8 ความสามารถในการเรียนรู้    
  ความสามารถในการเรียนรู้ ข้อมูลและ
รายละ เอี ยดต่ า ง ๆ  ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ งา น          
ที่รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งความ
กระตือรือร้นและความพยายามที่จะแสวงหา
โอกาสในการเรียนรู้งานที่ตนรับผิดชอบทั้ง
งานในปัจจุบันและงานใหม่ๆ อยู่เสมอ 

     

รวม      
รวมคะแนนด้านผลการปฏิบัติงาน 

(40 คะแนน) 
 

 



รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

ดีเด่น 
(5 คะแนน) 

ดีมาก 
(4 คะแนน) 

ดี 
(3 คะแนน) 

พอใช้ 
(2 คะแนน) 

ต้องปรับปรุง 
(1 คะแนน) 

2. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
2.1 ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี 
  ความรู้ความเข้าใจในงานของตนและงานที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ อันมีผลต่องาน ความสามารถ         
ในการปรับพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ส าเร็จในงาน 

     

2.2 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนในการ
ท างาน 
  มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนท่ีเป็นประโยชน์
และใช้อ้างอิงในการท างานที่ได้รับผิดชอบ 

     

2.3 การปฏบิัติตามค าสั่งและค าแนะน าของ
ผู้บังคับบัญชา 
   ความตั้งใจ ความกระตือรือร้น ความเต็มใจ            
ในการปฏิบัติตามค าสั่ ง  ค าแนะน า  รวมทั้ ง
ความสามารถในการเข้าใจค าสั่ง ค าแนะน านั้น ๆ  

     

2.4 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
   ความมุ่ ง มั่ นจะปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็น ไปตาม
มาตรฐานหรือให้สูงกว่ามาตรฐานที่มีอยู่ 

     

รวม      
รวมคะแนนด้านความรู้ความสามารถ 

ในการปฏิบัติงาน (20 คะแนน) 
 

 

 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

ดีเด่น 
(5 คะแนน) 

ดีมาก 
(4 คะแนน) 

ดี 
(3 คะแนน) 

พอใช้ 
(2 คะแนน) 

ต้องปรับปรุง 
(1 คะแนน) 

3. พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
3.1 ความรับผิดชอบ 
  มีความรับผิดชอบ ไม่ละเลยงานในหน้าที่ 
พยายามท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส า เร็จ
ลุล่วง ตลอดจนกล้าและยอมรับผลที่ดีและไม่ดี
ของงานท่ีได้กระท าไป 

     

3.2 การตรงต่อเวลา 
  เป็นผู้ที่ มี ความตรงต่อ เวลาท างานตาม
ระเบียบโดยไม่ต้องมีการติดตามทวงถามจาก       
ผู้มอบหมายหรือผู้รับบริการ 

     

3.3 การท างานร่วมกับผู้อื่น 
  ความตั้งใจที่จะท างาน การประสานงาน และ
ให้ความร่วมมือในการท างานร่วมกัน 

     

3.4 การบริการที่ดี 
  ความตั้ ง ใ จ และความพยายาม ในกา ร
ให้บริการเพื่อสนองความต้องการของทุกฝ่าย
ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ฯ 
 

     



รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

ดีเด่น 
(5 คะแนน) 

ดีมาก 
(4 คะแนน) 

ดี 
(3 คะแนน) 

พอใช้ 
(2 คะแนน) 

ต้องปรับปรุง 
(1 คะแนน) 

3. พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
3.5 การรักษาระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ใน
การท างาน 
   ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ข้อบังคับของ
หน่วยงานและเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นยึดมั่น 
และปฏิบัติตามได้ 

     

3.6 ความมีน้ าใจและเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่  
  การมีน้ าใจ เอาใจใส่อุดหนุนจุนเจือ และ
แสดงน้ าใจดีต่อผู้อื่น 

     

3.7 ความอุตสาหะ 
  มีความขยันขันแข็ง มีความพยายามและ
ความอดทนเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน 

     

3.8 ความซ่ือตรง 
  มีความประพฤติซื่อตรง ไม่เอนเอียง ซื่อตรง
ต่อหน้าที่ ไม่คดโกงไม่หลอกลวง จริงใจต่องาน 
และต่อผู้อื่น 

     

รวม      
รวมคะแนนด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 

(40 คะแนน) 
 

ผลการประเมิน 

รายการประเมิน 
คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

(1) 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

(2) 

คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) 

(3) 

ระดับผลงาน 
(ร้อยละ) 

(3) x [(2)/(1)] 

1. ผลงาน 40 40   

2. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 20 20   

3. พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 40 40   

รวม 100 100   

สรุปผลการประเมิน 
ระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ ต้องปรับปรุง 

(ร้อยละ 90 – 100) 
(      ) 

(ร้อยละ 80 – 89.99) 
(      ) 

(ร้อยละ 70 – 79.99) 
(      ) 

(ร้อยละ 60 – 69.99) 
(      ) 

(ต่ ากว่าร้อยละ 60) 
(      ) 

  

    ผลการประเมิน ร้อยละ 90 – 100  ควรต่อสัญญาจ้าง เป็นระยะเวลา 12 เดือน 
    ผลการประเมิน ร้อยละ 80 – 89.99 ควรต่อสัญญาจ้าง เป็นระยะเวลา 9 เดือน 
    ผลการประเมิน ร้อยละ 70 – 79.99 ควรต่อสัญญาจ้าง เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
    ผลการประเมิน ร้อยละ 60 – 69.99 ควรต่อสัญญาจ้าง เป็นระยะเวลา 3 เดือน 
    ผลการประเมิน ต่ ากว่าร้อยละ  60  ไม่ควรต่อสัญญาจ้าง 

 
 



ความเห็นของผู้ประเมินเกี่ยวกับผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
        ลงช่ือ...................................................ผูป้ระเมนิ 

       (...................................................) 
   ต าแหน่ง................................................. 
   วันที่....................................................... 
 
 

ความเห็นของผู้ประเมินเหนือขึ้นไป (รองคณบดี / รองผู้อ านวยการ / หรือเทียบเท่า) 
 เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น  
 มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้ 

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

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

................................................................................................................................................................... 
 
    
                ลงช่ือ...................................................                   
                    (...................................................) 
                                                          ต าแหน่ง................................................. 
                                                          วันที่....................................................... 

 

ความเห็นของผู้ประเมินเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (คณบดี / ผู้อ านวยการ / หรือเทียบเท่า) 
 เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น  
 มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้ 

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

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

................................................................................................................................................................... 
 
 
                ลงช่ือ...................................................                   
                    (...................................................) 
                                                          ต าแหน่ง................................................. 
                                                          วันที่....................................................... 

 
 


