แบบหมายเลข 7.1
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
ฉบับที่ ..../2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินทดลองปฏิบตั ิงาน และการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบแจ้ งผลการประเมินการปฏิบตั ิงานสํ าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่ งวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
สํ าหรับการประเมินเพือ่ ต่ อสั ญญาจ้ างครั้งที.่ ........
ชื่อผูข้ อรับการประเมิน (นาย/นาง/น.ส.).....................................................................................................................................
ตําแหน่ง……………..………..…….. ปฏิบตั ิงานศูนย์ ........................สังกัด งาน / สาขาวิชา.....…….……………...….….…
คณะ / สํานัก / สถาบัน / กอง / สํานักงาน.............................................................. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
ส่ วนที่ 1 หน่ วยงานต้ นสั งกัด
1.1 เกณฑ์ การประเมินเพื่อต่ อสั ญญาจ้ าง : ผู้ขอรับการประเมินเพือ่ ต่ อสั ญญาจ้ าง ต้ องได้ คะแนนเฉลี่ยแต่ ละ
องค์ ประกอบไม่ น้อยกว่ า 3 ใน 5 และคะแนนเฉลีย่ ของ 3 องค์ ประกอบต้ องไม่ น้อยกว่ า 3.25 ใน 5 จึงถือว่ าผ่านการประเมิน

รายการประเมิน
องค์ ประกอบที่ 1 คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ ง
1.1 ได้ปฏิบตั ิงานครบตามมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าของอาจารย์และภาระงานของผู ้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยกําหนด รวมทั้งภาระงานอื่นที่หน่วยงานมอบหมาย
(ตลอดช่วงระยะเวลาของสัญญาจ้าง)
1.2 มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในสาขาของตน
คะแนนประเมินในองค์ประกอบที่ 1 =
องค์ ประกอบที่ 2 คุณลักษณะในการปฏิบตั งิ าน
2.1 มีความเอาใจใส่ หาความรู ้เพิ่มเติม
2.2 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถ และเต็มเวลา
2.3 ปฏิบตั ิหน้าที่ตรงต่อเวลา และปฏิบตั ิตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2.4 มีคุณธรรม จริ ยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
2.5 มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
2.6 มีความเสี ยสละ อุทิศเวลาให้กบั งานที่ได้รับมอบหมาย และงานบริ การที่เกี่ยวข้อง
2.7 มีความประพฤติเหมาะสมทั้งในด้านส่ วนตัวและการทํางาน และปฏิบตั ิตนให้
เป็ นที่เคารพนับถือ
คะแนนประเมินในองค์ประกอบที่ 2 =

คะแนน
เต็ม
100

100

คะแนนที่ได้
จากการ
ประเมิน

รายการประเมิน
องค์ ประกอบที่ 3 ประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3.1 ด้ านการสอน
3.1.1 ภาระงานสอนที่รับผิดชอบมีปริ มาณเป็ นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานกําหนด
3.1.2 ความสามารถในการสอน และระดับคุณภาพงานสอน (พิจารณาจากผล
การประเมินการสอน และ การประเมินของผูส้ อนร่ วม)
3.1.3 ความสามารถในการผลิตผลงานด้านการสอน เช่น คู่มือการสอน เอกสาร
ประกอบการสอน สื่ อการสอน ฯลฯ
3.2 ด้ านงานวิชาการ งานวิจัย และงานอืน่ ทีเ่ ทียบเท่ า
3.2.1 ความสามารถด้านวิชาการ (พิจารณาจากความรู ้ในเนื้อหาวิชาการและ
ความสามารถที่จะสอนได้หลายวิชา รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการใน
สาขาวิชาที่จะสอนและที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ใหม่ๆ และมีผลงานทางวิชาการ
เป็ นที่ยอมรับ)
3.2.2 ความสามารถด้านวิจยั และการเขียนเอกสารประกอบคําบรรยาย/ตํารา
(พิจารณาจากภาระงาน ปริ มาณงาน คุณภาพ และจริ ยธรรมในการทํางานวิจยั ต้องไม่ลอก
เลียนผลงานผูอ้ ื่นโดยไม่อา้ งอิงชื่อเจ้าของหรื อไม่ได้รับอนุญาต)
3.3 ด้ า นการให้ คํ า ปรึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษา การบริ ก ารทางวิ ช าการ การทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม การบริหาร หรือด้ านอืน่ ๆ ทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
3.3.1 การกําหนดตารางเวลา (Offices Hours) ให้นกั ศึกษาเข้าพบ และจํานวน
ชัว่ โมงในการให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษาต่อสัปดาห์
3.3.2 จํานวนนักศึ กษาในความดู แล ในฐานะอาจารย์ที่ปรึ กษา และการให้
คําแนะนําแก่นกั ศึกษา
3.3.3 การดูแลให้นกั ศึกษามีคุณธรรม จริ ยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม
3.3.4 ความรับผิดชอบในการทํางานบริ การวิชาการ หรื อการทํานุบาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมหรื อการบริ หาร หรื องานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3.5 คุณภาพงานบริ การทางวิชาการที่สอดคล้องกับวิชาชีพหรื อสาขาวิชา
3.3.6 จํานวนครั้งที่ได้รับเชิญเป็ นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
คะแนนประเมินในองค์ ประกอบที่ 3 =

คะแนน
เต็ม
100

2
คะแนนทีไ่ ด้
จากการ
ประเมิน

3
1.2 ผลการประเมินต่ อสั ญญาจ้ าง
(ก) คะแนนเฉลีย่ ในแต่ ละองค์ประกอบ
(ข) ค่ าคะแนนเฉลีย่ ของ 3 องค์ประกอบ
= คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 + คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 1 ได้คะแนนเฉลี่ย ...............คะแนน
+ คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 2 ได้คะแนนเฉลี่ย ...............คะแนน
องค์ประกอบที่ 3 ได้คะแนนเฉลี่ย ...............คะแนน
3
=
ผลสรุปการประเมินเพือ่ ต่ อสั ญญา ครั้งที่ .........
 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาํ หนด
ให้มาทําสัญญาจ้าง

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

 ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินที่กาํ หนด
ให้พน้ จากการปฏิบตั ิราชการ

ตั้งแต่วนั ที่ .............../.............................../.................

 หากผู้ขอรั บการประเมินไม่ เห็ นด้ วยกับการประเมิน สามารถยื่นหนังสื อหรื อข้ อมูลเกี่ยวกับการประเมินถึงผู้บังคับบัญชาได้
ภายใน 15 วัน นับจากวันทีไ่ ด้ รับทราบผลการประเมิน
ลงชื่อ……………………..……………………….
ตําแหน่งคณบดีคณะ....................…………………..…………………
วันที่……….เดือน………………….พ.ศ……….…
ส่ วนที่ 2 การรับทราบผลการประเมินสํ าหรับผู้รับการประเมิน
 ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินที่ได้รับแจ้ง (ถ้ามี)
……………………………………..……………………………………………………………….…………………….………………
……………………………………..……………………………………………………………….…………………….………………
ลงชื่อ………………….………….ผูร้ ับการประเมิน
(..........................................................)
วันที่……….เดือน………….พ.ศ…….…

4
ส่ วนที่ 3 การบันทึกการแจ้ งผลการประเมินสํ าหรับหน่ วยงานต้ นสั งกัด
 ได้แจ้งผลการประเมินและผูร้ ับการประเมินได้ลงนามรับทราบแล้ว
 ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่........................................................แต่ผรู ้ ั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…….…

