แบบหมายเลข 8
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
ฉบับที่ ..../2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินทดลองปฏิบตั ิงาน และการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบแจ้ งผลการประเมินการปฏิบตั ิงานสํ าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน่ งประเภททัว่ ไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
 สํ าหรับการประเมินทดลองปฏิบตั งิ าน ช่ วงระยะ.................................... ถึง ......................................
ชื่อผูข้ อรับการประเมิน (นาย/นาง/น.ส.).....................................................................................................................................
ตําแหน่ง……………..………..…….. ปฏิบตั ิงานศูนย์ ........................สังกัดงาน / สาขาวิชา.....…….……………...….….…
คณะ / สํานัก / สถาบัน / กอง / สํานักงาน.............................................................. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
ส่ วนที่ 1 หน่ วยงานต้ นสั งกัด
1.1 เกณฑ์ การประเมินทดลองปฏิบัติงาน : ผู้ขอรั บการประเมินทดลองปฏิบัติงานต้ องได้ คะแนนเฉลี่ยแต่ ละ
องค์ ประกอบไม่ น้อยกว่ า 3 ใน 5 จึงถือว่ าผ่านการประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
รายการประเมิน
เต็ม จากการประเมิน
องค์ ประกอบที่ 1 คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
1.1 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตลอดจนงานบริ การที่เกี่ยวข้อง
1.2 มีความขยันหมัน่ เพียรและความอุตสาหะ ตลอดจนความตั้งใจมุ่งมัน่ ที่จะทํางานให้สาํ เร็ จ
1.3 มีความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
1.4 การแสดงออกถึงการมีจิตสํานึกที่ดีในการให้บริ การ
1.5 มีความเสี ยสละ อุทิศเวลาให้กบั งานที่ได้รับมอบหมายปฏิบตั ิหน้าที่ ตรงต่อเวลา
1.6 มีความสนใจในการพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี
1.7 เชาวน์ปัญญาและความสามารถในการแก้ไขปัญหา และมีความถนัดในงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิ
1.8 การปฏิบตั ิตนตามหลักคุณธรรมและจริ ยธรรมและซื่ อสัตย์สุจริ ต
1.9 มีความร่ วมมือในการดําเนิ นงานและการแก้ไขปั ญหาของส่ วนร่ วม
คะแนนประเมินในองค์ประกอบที่ 1 =
2. องค์ ประกอบที่ 2 ประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2.1 ด้ านคุณภาพและปริมาณงาน
- พิจารณาถึงระดับคุณภาพของผลงานและปริ มาณงานที่ได้ปฏิบตั ิตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
ในช่วงระยะเวลาการประเมิน
2.2 ด้ านความรู้ ความสามารถ
- พิจารณาถึงการมีความรู้ความสามารถที่จาํ เป็ นต้องใช้ในการปฏิบตั ิงานตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรฐาน
กําหนด ตําแหน่ง และในการปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คะแนนประเมินในองค์ประกอบที่ 2 =
3. องค์ ประกอบที่ 3 คุณลักษณะส่ วนบุคคล
3.1 ประพฤติตนอยูใ่ นวินยั ของราชการ และความประพฤติ ส่ วนตัวเหมาะสม
3.2 มีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูร้ ่ วมงานและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน ได้รับความรักใคร่ และนับถือ
3.4 เป็ นผูท้ ี่มีพฤติกรรมและทัศนคติในเชิงบวกในการทํางานและต่อผูร้ ่ วมงาน
คะแนนประเมินในองค์ประกอบที่ 3 =

100

100

100
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1.2 ผลการประเมินทดลองปฏิบตั ิงาน
คะแนนเฉลีย่ ในแต่ ละองค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
ได้คะแนนเฉลี่ย ...............คะแนน
องค์ประกอบที่ 2
ได้คะแนนเฉลี่ย ...............คะแนน
องค์ประกอบที่ 3
ได้คะแนนเฉลี่ย ...............คะแนน
ผลสรุ ปการประเมินทดลองปฏิบัตงิ าน
 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาํ หนด
ให้มาทําสัญญาจ้าง

ภายในวันที่ .............../.............................../...............

 ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินที่กาํ หนด
ให้พน้ จากการปฏิบตั ิราชการ ตั้งแต่วนั ที่ .............../.............................../................

หากผู้ขอรั บการประเมินไม่ เห็ นด้ วยกับการประเมิน สามารถยื่นหนังสื อหรื อข้ อมูลเกี่ยวกับการประเมิน
ถึงผู้บังคับบัญชาได้ ภายใน 15 วัน นับจากวันทีไ่ ด้ รับทราบผลการประเมิน
ลงชื่อ……………………..…………….
ตําแหน่งคณบดี/ผูอ้ าํ นวยการ...................…………………..…………………
วันที่……….เดือน………………….พ.ศ……….…
ส่ วนที่ 2 การรับทราบผลการประเมินสํ าหรับผู้รับการประเมิน
 ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินที่ได้รับแจ้ง (ถ้ามี)
……………………………………..……………………………………………………………….…………………….………………
……………………………………..……………………………………………………………….…………………….………………
ลงชื่อ………………….………….ผูร้ ับการประเมิน
(..........................................................)
วันที่……….เดือน………….พ.ศ…….…
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ส่ วนที่ 3 การบันทึกการแจ้ งผลการประเมินสํ าหรับหน่ วยงานต้ นสั งกัด
 ได้แจ้งผลการประเมินและผูร้ ับการประเมินได้ลงนามรับทราบแล้ว
 ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่........................................................แต่ผรู้ ับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ
โดยมี นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................เป็ นพยาน
ลงชื่อ………………….………….พยาน
(..........................................................)
ตําแหน่ง...................................................................
วันที่……….เดือน………….พ.ศ…….…
 ได้แจ้งผลการประเมิน โดยวิธีส่งทางไปรษณี ยต์ อบรับ
เมื่อวันที่....................................................................
ตามเอกสาร......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ……………………………..……….
(..........................................................)
ตําแหน่งคณบดี/ผูอ้ าํ นวยการ..........................................................
วันที่……….เดือน………….พ.ศ…….…

