แบบ/ลจ/39

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของลูกจางชั่วคราว
ในสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบ/ลจ/39/HR1/p.1

คําแนะนํา
1. การประเมินผลลูกจางชั่วคราวซึ่งดํารงตําแหนงที่มีชื่อตําแหนงทางขาราชการ (กลุม 1)
องคประกอบที่ใชในการประเมินผล มี 3 องคประกอบ คือ
1.1 องคประกอบที่ 1 : องคประกอบเกี่ยวกับปริมาณงาน คุณภาพงาน ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
และความรับผิดชอบตองานในหนาที่
ประกอบดวยรายการประเมินผล 4 รายการ คะแนนเต็ม 60 คะแนน
1.2 องคประกอบที่ 2 : องคประกอบเกี่ยวกับคุณลักษณะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
ประกอบดวยรายการประเมินผล 7 รายการ คะแนนเต็ม 70 คะแนน
1.3 องคประกอบที่ 3 : องคประกอบเกี่ยวกับศักยภาพในการพัฒนา
ประกอบดวยรายการประเมินผล 3 รายการ คะแนนเต็ม 30 คะแนน
รวมคะแนนเต็ม 1-60 คะแนน
2. การประเมินผลลูกจางชั่วคราวซึ่งดํารงตําแหนงที่มีชื่อตําแหนงทางลูกจางประจํา (กลุม 2)
องคประกอบที่ใชในการประเมินผล มี 2 องคประกอบ คือ
2.1 องคประกอบที่ 1 : องคประกอบเกี่ยวกับปริมาณงาน คุณภาพงาน ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
และความรับผิดชอบตองานในหนาที่
ประกอบดวยรายการประเมินผล 4 รายการ คะแนนเต็ม 60 คะแนน
1.2 องคประกอบที่ 2 : องคประกอบเกี่ยวกับคุณลักษณะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
ประกอบดวยรายการประเมินผล 7 รายการ คะแนนเต็ม 70 คะแนน
รวมคะแนนเต็ม 130 คะแนน

แบบ/ลจ/39/HR1/p.2

-2สวนที่ 1
1. ชื่อ – สกุล ……………………………………………………………ตําแหนง………………………………………..อัตราคาจางปจจุบัน………………….บาท
บรรจุเปนลูกจางชั่วคราวเมื่อ……………………….…………………..สังกัดงาน………………………………………..กอง………………………………..…..
ชื่อผูบังคับบัญชาชั้นตน (หัวหนางาน)…………………………………………..………….ตําแหนง…………………………………………ระดับ……………..
2. ขอมูลเกี่ยวกับเวลาการปฏิบัติงาน (1 ปงบประมาณยอนหลัง)
รายการ
ลาปวย
จํานวน

ลากิจ

ลาพักผอน

มาสาย

ขาดราชการ

3. การถูกลงโทษทางวินัย
โทษ

4. หนาที่และความรับผิดชอบของผูรับการประเมิน
4.1 ……………………………………………..………………………..
4.2 ……………………………………………..………………………..
4.3 ……………………………………………..………………………..
4.4 ……………………………………………..………………………..

เมื่อวันที่

4.5
4.6
4.7
4.8

คําสั่ง

……………………………………………..………………………..
……………………………………………..………………………..
……………………………………………..………………………..
……………………………………………..………………………..
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-3สวนที่ 2 : การประเมินผลการปฏิบัติงาน
องคประกอบที่ 1 : ปริมาณงาน คุณภาพ ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบตอในงานในหนาที่
รายการประเมินผล
1.1 ปริมาณงาน
พิจารณาถึงจํานวนงานที่รบั ผิดชอบ
โดยเปรียบเทียบกับผูปฏิบัติงานใน
หนาที่หรือระดับเดียวกัน

1.2 คุณภาพงาน
พิจารณาถึงผลของงานที่รับผิดชอบ
ทางดานความถูกตอง ความครบถวน
สมบูรณในรายละเอียด

1.3 ความรูความสามารถในการ

1 – 3 คะแนน

4 – 6 คะแนน


มีปริมาณงานที่รบั ผิดชอบคอนขาง
นอยและมักทําไมสําเร็จตามกําหนด


มีความสามารถในการเรียนรูงาน
ไดนอ ย ไมรอบรูในกฎระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับงาน และ
ระบบงาน มักตองการคําอธิบาย
ชี้แจงโดยละเอียด



7 – 9 คะแนน


มีปริมาณงานพอสมควรและ
มักทําไมสําเร็จตามกําหนด


มีความสามารถในการเรียนรู
งานไดพอสมควร แตยังไมรอบ
รูในกฎระเบียบขอบังคับที่
เกี่ยวของกับงานและระบบงาน
ตอง การคําแนะนําอยางละเอียด

10 – 12 คะแนน


มีปริมาณงานพอสมควรและ
ทําสําเร็จตามกําหนด



13 – 15 คะแนน


มีปริมาณงานคอนขางมาก
และทําสําเร็จตามกําหนด



ผลงานสวนใหญมีคุณภาพดี ผลงานสวนใหญมีคุณภาพดี
มีขอผิดพลาดนอย และเนือ้ หา
พอสมควรแตมีขอ ผิดพลาด
บางหรือยังขาดความครบถวน มีความครบถวนสมบูรณดี
สมบูรณในรายละเอียด







มีความสามารถในการเรียนรู
งานไดพอสมควร แตยังไมรอบ
รูในกฎระเบียบขอบังคับที่
เกี่ยวของกับงานและระบบงาน
ตอง การคําแนะนําอยางละเอียด

มีความสามารถในการเรียนรู
งานไดดี มีความรอบรูใน
กฎระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวกับ
งาน และระบบงาน
พอประมาณ ยังตองการ
คําแนะนําอยูบ าง

มีความสามารถในการเรียนรู
งานไดดแี ละรวดเร็ว มีความ
รอบรูในกฎระเบียบขอบังคับ
ที่เกี่ยวกับงานและระบบงาน
พอสมควร ตองการคําแนะนํา
เพียงเล็กนอย


มีปริมาณงานมาก และทํา
สําเร็จตามกําหนด


ผลงานสวนใหญมี
คุณภาพดีมาก มี
ขอผิดพลาด
นอยมาก และมีความ
ครบถวนสมบูรณใน
รายละเอียด



ปฏิบัติงาน
พิจารณาถึงความสามารถในการเรียนรู
งานในหนาที่ ความรูความเขาใจใน
กฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของและ
ระบบความสัมพันธของงาน

มีความสามารถในการเรียนรูงาน
ไดนอ ย ไมรอบรูในกฎระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับงาน และ
ระบบงาน มักตองการคําอธิบาย
ชี้แจงโดยละเอียด

มีความสามารถในการ
เรียนรูงานไดดี รอบรู
กฎระเบียบขอบังคับ
เกี่ยวกับงาน/ระบบงานดี
มาก สามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
แบบ/ลจ/39/HR1/p.4

-4รายการประเมินผล
1.4 ความรับผิดชอบตองานในหนาที่

1 – 3 คะแนน

4 – 6 คะแนน

7 – 9 คะแนน





พิจารณาถึงการยอมรับ เต็มใจ และตั้งใจ มีความรับผิดชอบในงานนอยเลี่ยงงาน
และไมตั้งใจทีจ่ ะปฏิบัติงานใหเกิดผล
ที่จะปฏิบัติงานในหนาที่ของตนให
สําเร็จตองควบคุมดูแลอยางใกลชิด
เกิดผล สําเร็จ โดยไมจําเปนตองมีการ
ควบคุมดูแลหรือกํากับตรวจสอบอยาง
ใกลชิด

มีความรับผิดชอบในงาน
คอนขางนอย เลี่ยงงานเมื่อมี
โอกาส ไมตั้งใจทีจ่ ะปฏิบตั ิ ตอง
กํากับ
ดูแลอยางใกลชิด

10 – 12 คะแนน


มีความรับผิดชอบในงาน
พอสมควร ความตั้งใจที่จะ
ปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จ
โดยมีการกํากับดูแลบาง

13 – 15 คะแนน





มีความรับผิดชอบในงานดี
มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงาน
ใหเกิดผลสําเร็จ โดยไมตองมี
การกํากับตรวจสอบ

มีความรับผิดชอบในงาน
ดีมาก ตั้งใจปฏิบตั ิงาน
และเอาใจใสตอผลงาน
เปนอยางดี ยอมรับในผล
ที่เกิดขึ้นอยางมีเหตุผล
และพรอมทํางาน
ตลอดเวลา

สรุปผลคะแนนองคประกอบที่ 1 =

แบบ/ลจ/39/HR1/p.5

-5องคประกอบที่ 2 : คุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
เกณฑการใหคะแนน :
9 – 10 คะแนน = ดีมาก
7 – 8 คะแนน = ดี
5 – 6 คะแนน = พอใชได
3 – 4 คะแนน = ตองปรับปรุง
1 – 2 คะแนน = ใชไมได
โปรดใหคะแนนในชอง 
รายการประเมินผล

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

2.1 ความมุงมั่นอุตสาหะในการปฏิบัติงาน
พิจารณาถึงความมุงมั่น และการอุทิศเวลาใหกับงานที่รับผิดชอบ
จนเกิดผลสําเร็จและเปนประโยชนตอหนวยงาน
2.2 การรักษาวินัย
พิจารณาถึงการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับของหนวยงาน
อยางสม่ําเสมอ
2.3 ความเสียสละและใหความรวมมือ
พิจารณาถึงการรูจักเสียสละเพื่อประโยชนของสวนราชการ และ
การใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน รวมทั้งการ
รักษาความสามัคคีในหมูคณะ
2.4 การใหบริการ
พิจารณาถึงความเต็มใจที่จะใหบริการ และใหความชวยเหลือใน
เรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับงานและสวนรวม
2.5 ความเปนผูมีมนุษยสัมพันธ
พิจารณาความสามารถในการสรางสัมพันธภาพกับผูอนื่ ไดอยาง
เหมาะสม จนเกิดเปนผลดีตอ งาน หนวยงาน และสังคม
2.6 วุฒิภาวะทางอารมณและความมีเหตุผล
พิจารณาถึงความสามารถในการควบคุมและรักษาอารมณใหมั่นคง
ภายใตสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม มีเหตุผล ยอมรับฟง
ความคิดเห็นและคําวิจารณของผูอื่น
2.7 ความสามารถในการสื่อความหมาย
พิจารณาถึงความสามารถในการติดตอสือ่ สารกับบุคคลในระดับ
ตางๆ ทั้งทางคําพูด กริยา หรือลายลักษณอกั ษร ไดอยางเหมาะสม

สรุปผลคะแนนองคประกอบที่ 2 =

แบบ/ลจ/39/HR1/p.7

-6องคประกอบที่ 3 : ศักยภาพในการพัฒนา
เกณฑการใหคะแนน :
9 – 10 คะแนน = ดีมาก
7 – 8 คะแนน = ดี
5 – 6 คะแนน = พอใชได
3 – 4 คะแนน = ตองปรับปรุง
1 – 2 คะแนน = ใชไมได
หมายเหตุ : องคประกอบนี้ไมใชประเมินลูกจางชั่วคราว ซึ่งมีชื่อตําแหนงและลักษณะงานทางลูกจางประจํา
โปรดใหคะแนนในชอง 
รายการประเมินผล
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
3.1 ความสามารถในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
พิจารณาถึงความสามารถในเชิงความพยายามที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ
มีความเขาใจและสามารถนํามาปรับประยุกต หรือใชประโยชน
ในการทํางานไดเปนอยางดี
3.2 ความสามารถในการวิเคราะห ตัดสินใจและแกไขปญหา
พิจารณาถึงความสามารถในการวิเคราะห เพื่อตัดสินใจหรือแกไข
ปญหา ซึ่งสามารถนํามาปฏิบัติไดทันทีและไมเกิดปญหาในภายหลัง
3.3 ความรอบรูในงานและสิ่งรอบตัวที่เปนประโยชนตองาน
พิจารณาถึงความเปนผูรอบรูในสิ่งตางๆ ที่เปนประโยชนตองาน
ตอการปฏิบัตงิ าน รวมทั้งแนวโนมที่จะสามารถนําความรู
เทคโนโลยีนั้นๆ มาปรับใชในการปฏิบัติงาน

สรุปผลคะแนนองคประกอบที่ 3 =

แบบ/ลจ/39/HR1/p.8

-7สวนที่ 3 การสรุปผลการประเมิน
ผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………..
ไดคะแนนในองคประกอบที่ 1 เทากับ……………………..……… คะแนน (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
ไดคะแนนในองคประกอบที่ 2 เทากับ……………………..……… คะแนน (คะแนนเต็ม 70 คะแนน)
ไดคะแนนในองคประกอบที่ 3 เทากับ……………………..……… คะแนน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
รวม……………..……………..คะแนน (คะแนนเต็ม 160 คะแนน)
เกณฑการพิจารณา (ตําแหนงทางขาราชการ)
คะแนนจากการประเมินผล อยูในระดับ  ระดับดีมาก
 ระดับดี
 ระดับดีพอใช
 ระดับตองปรับปรุง
 ระดับใชไมได
เกณฑการพิจารณา (ตําแหนงทางลูกจางประจํา)
คะแนนจากการประเมินผล อยูในระดับ  ระดับดีมาก
 ระดับดี
 ระดับดีพอใช
 ระดับตองปรับปรุง
 ระดับใชไมได

(145 คะแนนขึน้ ไป)
(121-144 คะแนน)
(97-120 คะแนน)
(73-96 คะแนน)
(นอยกวา 73 คะแนน)
(119 คะแนนขึน้ ไป)
(99-118 คะแนน)
(79-98 คะแนน)
(60-78 คะแนน)
(นอยกวา 60 คะแนน)

สวนที่ 4 สรุปความเห็นของคณะกรรมการประเมิน
 ลูกจางชั่วคราวรายนี้ ยังไมสมควรไดรับการบรรจุเปนลูกจางประจํา
เนื่องจาก…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
 ลูกจางชั่วคราวรายนี้ สมควรไดรับการบรรจุเปนลูกจางประจํา
โดยจัดเปนลําดับที่…..…จากจํานวนลูกจางชั่วคราวของหนวยงานในกลุมที่…….…..ซึ่งมีจํานวน
ทั้งสิ้น…………...ราย (เรียงตามคะแนนประเมินผลที่ไดรับ)
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-8สวนที่ 5 รายนามคณะกรรมการประเมินผล
1. …………………...………………………………. ตําแหนง………………………………………
(………………………………………………….)
2. …………………...………………………………. ตําแหนง………………………………………
(………………………………………………….)
3. …………………...………………………………. ตําแหนง………………………………………
(………………………………………………….)
4. …………………...………………………………. ตําแหนง………………………………………
(………………………………………………….)
5. …………………...………………………………. ตําแหนง………………………………………
(………………………………………………….)
สวนที่ 6 การพิจารณาและความเห็นของผูอํานวยการกอง
……………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………….………………………………

(ลงนาม)…………….…………………………….
(………………………………………….)
ผูอํานวยการกอง………………………………….
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