
                     

 ระดับการประเมินที่ไดรับ   ระดับการประเมินที่ไดรับ  ระดับการประเมินเฉลี่ย

(รอบที่ 1)   (รอบที่ 2)  ทั้ง 2 รอบการประเมินที่ไดรับ

1 อาจารย ดร.อโณทัย นิติพน อาจารยประจํา  4 ม.ค. 56 ระยะที่ 4

2 อาจารยอภิชัย จันทนขจรฟุง อาจารยประจํา   1 พ.ค. 60 ดีมาก ดีเย่ียม ดีเยี่ยม ระยะที่ 2

3 อาจารยธนสิทธ์ิ ศิริพานิชวัฒนา อาจารยประจํา   1 พ.ค. 60 ดีมาก ดีเย่ียม ดีเยี่ยม ระยะที่ 2

4 นางสาวกนกวรรณ วิลัยมาตย นักวิชาการพัสดุ  2 ก.ค. 55 ดี ดี ดี

5 นางสาวดิสรตัน สุกษมภัทร นักวิเคราะหนโยบายและแผน  2 ก.ค. 55 ดี ดี ดี

6 นางเบญจวรรณ ชุมคุมสิน พนักงานปฏิบัติการทั่วไป  25 ก.ค. 55 ดี ดี ดี ระยะที่ 4

7 นางสาวพลอยไพลิน พงษศิริแสน นักบริหารงานทั่วไป  1 พ.ค. 56 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ระยะที่ 4

8 นายธเนศ รัศมี นักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  9 พ.ค. 56 ปรับปรุง ดี ดี ระยะที่ 4

9 วาที่รอยตรีสุรพงษ เด็นลีเมาะ นักวิชาการเงนิและบัญชี  1 ต.ค. 56 ดีมาก ดี ดี ระยะที่ 4

10 นางพรนพวรรณ งาดเกาะ นักวิชาการเงินและบัญชี  3 มี.ค. 57 ดี ดี ดี

11 นางธิติมา สุขแสงจันทร นักวิชาการศึกษา  1 ก.ค. 57 ดีมาก ดีมาก ดีมาก

12 นายเอกชัย คงคืน เจาหนาที่เทคนิคไฟฟา ประปา  1 ก.ย. 57 ปรับปรุง ดี ดี

13 นายพงศธร ศรวีิเศษ นักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  1 ก.ย. 57 ดีมาก ดี ดี

14 นายธัชวงศ ศรสีวัสดิ์ นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ  15 ต.ค. 57 ดีมาก ดีมาก ดีมาก

15 นายนพดล บุญเดช นักวิชาการประกันคุณภาพ  15 ธ.ค. 57 ดี ดี ดี

16 นางสาวณุสมล จงประกิจพงศ นักวิชาการศึกษา  15 ธ.ค. 57 ดี ดีมาก ดีมาก

17 นางสาวกชพร บุญสม นักบริหารงานบุคคล  5 ม.ค. 58 ดีมาก ดีมาก ดีมาก

18 นางสาวพิชาภรณ สุคนธพันธุ นักวิชาการศึกษา  1 เม.ย. 59 ดี ดี ดี ระยะที่ 3

19 นางสาวเกตุมณี อินออน นักวิชาการเงินและบัญชี  2 พ.ค. 59 ดี ดี ดี ระยะที่ 3

20 นายพลัฏฐ ปวราธิสันต นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ  1 มิ.ย. 59 ดี ดี ดี ระยะที่ 3

21 นางสาวพิมสริิ สกุลนอย นักบริหารงานทั่วไป  3 ต.ค. 59 ดี ดี ดี ระยะที่ 2

22 นายศักดิ์ระพี รักตปะจิต นักวิจัยสถาบันฯ  1 ธ.ค. 59 ดี ดี ดี ระยะที่ 2

23 นางสาวพิชญสินี ฉลาดดี นักบริหารงานทั่วไป  7 ก.พ. 60 ดี ดี ดี ระยะที่ 2

24 นางสาวศิริวรรณ คุมโห นักประชาสัมพันธ  1 พ.ค. 60  - ดี ดี ระยะที่ 2

25 นางสาวอัญชลี สากระแสร บรรณารักษ  1 พ.ย. 60 ดี ดี ดี ระยะที่ 2

สรุปคะแนนผลการปฏิบัติงาน (KPI) ของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561) 

ตอสัญญาจางระยะที่ ตําแหนง วันบรรจุลําดับที่ ชื่อ - สกุล


