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Content summary: 

This form composes of five parts. It can be used 2 times of working probation evaluation. These 

five parts are as follows:- 

 1) Part 1: General Information Name of Staff, Academic Qualification, Working Position, 

Workplace, Initial Date of Working probation, and Working Probation Period.  

2) Part 2: Coaching/ Advice/ Control of Practice Name of Coach or Advisor.  

3) Part 3: Recommendation of Head of Department First and Second Time Recommendation 

4) Part 4: Issues of Working Evaluation There are scores of evaluation in any issues. These could 

be evaluated 2 times. The result of evaluation is satisfied on score which is over than 60%. Four 

issues of evaluation are as follows:- 

   4.1 Working Ability (Maximum score = 45%)  

   4.2 Working Behavior (Maximum score = 20%) 

   4.3 Responsibility (Maximum score = 25%) 

   4.4 Other issues (Maximum score = 10%) 

5) Part 5: Suggestion First and Second Time Suggestion, and Conclusion of Evaluation 

(Continuing working, Improving working, and Retirement)  
 



 

แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานสายวชิาการ 
   

ประเมินคร้ังท่ี  1     วนัท่ี  .................................................... 
ประเมินคร้ังท่ี  2     วนัท่ี  .................................................... 

 

ส่วนที ่ 1     ข้อมูลเบือ้งต้น 
 

1.1  ช่ือผูรั้บการประเมิน  .........................................................................................  คุณวฒิุ  .................................................. 
1.2  ต าแหน่ง  ..............................................................  สังกดัภาควชิา/หน่วยงาน  .................................................................. 
       คณะ/กอง/ส านกั  .............................................................................................................................  มหาวทิยาลยันเรศวร 
1.3  เร่ิมทดลองปฏิบติังานเม่ือวนัท่ี  ....................................................................  ก าหนดระยะเวลาในการทดลองปฏิบติังาน 
        ............  ปี  ............  เดือน  ............  วนั  ไดท้ดลองปฏิบติังานเป็นเวลา  ............  ปี  ............  เดือน  ............  วนั 

 

ส่วนที ่ 2     การสอน / แนะน า / ควบคุม  การปฏิบัติงาน 
 
     ปฏิบติังานภายใตก้ารสอน / แนะน า / ควบคุมการปฏิบติังานของ  (นาย/นาง/นางสาว)....................................................... 
     ............................................................................................................................................................................................. 
 
ส่วนที ่ 3     ความเห็นของหัวหน้าภาควชิา / สาขาวชิา  หรือผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
 
 
     ความเห็นคร้ังท่ี  1  ............................................................................................................................................................... 
     .............................................................................................................................................................................................. 
     ความเห็นคร้ังท่ี  2  ............................................................................................................................................................... 
     .............................................................................................................................................................................................. 
 
 
 

ลงช่ือ  .......................................................................... 
           (........................................................................) 
ต าแหน่ง  ...................................................................... 
วนัท่ี  .............  เดือน  ........................  พ.ศ.  ................ 
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    ส่วนที ่ 4     การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 

    4.1  การประเมินใหป้ระเมินทุกขอ้ 

 
 

รายการประเมิน 
คะแนนทีไ่ด้ 

หมายเหตุ 
คร้ังที ่ 1 คร้ังที ่ 2 

 
1.  ความรู้ความสามารถ  ( 45  คะแนน ) 
     ใหพิ้จารณาถึงความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน 
     ในสายงานตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และพิจารณา 
     ถึงคุณภาพและปริมาณงาน รวมถึงความสามารถในการแกปั้ญหา 
     เชาวปั์ญญา ความถนดัเฉพาะงาน  ฯลฯ 
2.  ความประพฤต ิ ( 20  คะแนน ) 
     ใหพิ้จารณาถึงอุปนิสยัและความประพฤติทั้งในดา้นส่วนตวั การท างาน  
     และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนรวมทั้งการรักษาวินยั การตรงต่อเวลา  
     ความอุตสาหะ ความมีมนุษยสมัพนัธ์ ความซ่ือสตัยสุ์จริต 
3.  ความรับผดิชอบต่อหน้าที่  ( 25  คะแนน ) 
     ใหพิ้จารณาถึงความตั้งใจท่ีจะท างาน ความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานท่ีไดรั้บ 
     มอบหมายใหส้ าเร็จ และเป็นผลดีแก่มหาวิทยาลยั รวมถึงความพอใจ 
     และยินดีท่ีจะรับผิดชอบในหนา้ท่ี การเสียสละ และอุทิศเวลาใหแ้ก่ 
     มหาวิทยาลยั ความสนใจท่ีจะพฒันาตนเองใหส้ามารถปฏิบติังานใหมี้ผลดี 
     และเป็นท่ีไวว้างใจ ฯลฯ 
4.  องค์ประกอบอืน่ ๆ  ( 10  คะแนน ) 
     4.1  ความสามารถในการส่ือสารและการใชภ้าษา 
     4.2  ความรู้ความสามารถทางดา้น IT 
 

 
 

  

รวมคะแนน    
 

 
    4.2  ผลการประเมิน 

    คร้ังท่ี  1                 [     ]     ผา่น  (ตั้งแต่  60% ข้ึนไป)  [     ]     ไม่ผา่น  (ต ่ากวา่  60%) 
           คร้ังท่ี  2                 [     ]     ผา่น  (ตั้งแต่  60% ข้ึนไป)  [     ]     ไม่ผา่น  (ต ่ากวา่  60%) 
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    ส่วนที ่ 5     ข้อเสนอ / ความเห็น 
 
    ก.  ความเห็นในการประเมินคร้ังท่ี  1 
         1.  ความเห็นประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบติังานของคณะกรรมการ 
          ................................................................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................................................................ 
         2.  ผลสรุป          [     ]     เห็นควรใหท้ดลองปฏิบติังานต่อไป      
                                    [     ]     เห็นควรใหท้ดลองปฏิบติังานต่อไป  โดยใหมี้การปรับปรุง  แกไ้ข 
                                             ดงัน้ี  .................................................................................................................................... 
          ................................................................................................................................................................................ 
    ข.  ความเห็นในการประเมินคร้ังท่ี  2 
         1.  ความเห็นประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบติังานของคณะกรรมการ 
          ................................................................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................................................................ 
         2.  ผลสรุป          [     ]     เห็นควรใหท้ดลองปฏิบติังานต่อไป 
                                    [     ]     เห็นควรใหท้ดลองปฏิบติังานต่อไป  โดยใหมี้การปรับปรุง  แกไ้ข 
                                             ดงัน้ี  .................................................................................................................................... 
          ................................................................................................................................................................................ 
                                    เห็นควรใหอ้อกจากพนกังานมหาวิทยาลยั  เน่ืองจาก  ................................................................. 
          ................................................................................................................................................................................ 
 
 
             (ลงช่ือ)  ....................................................................  ประธานกรรมการ 
                                                     (..................................................................) 
                                       (ลงช่ือ)  ....................................................................  กรรมการ 
                                                     (..................................................................) 
                                       (ลงช่ือ)  ....................................................................  กรรมการ 
                                                       (..................................................................) 
                                       (ลงช่ือ)  ....................................................................  กรรมการ 
                                                        (..................................................................) 
                                       (ลงช่ือ)  ....................................................................  กรรมการ/เลขานุการ 
                                                       (..................................................................) 

     วนัท่ี  ................  เดือน  .............................  พ.ศ.  ...................... 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


