
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

(เล่ม 4) 
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

 
 
 
 

กองบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 
 



  

คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

  
 คู่มือฉบับนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ ส ำหรับกำรบริหำรงำนบุคคล รวมทั้ง
แนวทำงปฏิบัติในกำรพัฒนำบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ  ประกอบด้วย กำรสรรหำและ
คัดเลือกบุคลำกร กำรพัฒนำบุคลำกร กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร กำรให้คุณให้โทษและกำรสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจ เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรให้เกิดประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
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สารบัญ 
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ประกอบด้วย 

1. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยฯ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2554 

2. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยฯ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

3. ข้อบังคับฯ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

4. ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลประจ ำมหำวิทยำลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรในสังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2554 

5. ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลประจ ำมหำวิทยำลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรในสังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

6. ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรในสังกัด
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 

7. ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง กำรก ำหนดแบบฟอร์มข้อตกลงกำรก ำหนดตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของบุคลำกรสำยงำนสนับสนุน 

8. ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง เกณฑ์กำรประเมินและค่ำคะแนนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
บุคลำกรสำยงำนสนับสนุน พ.ศ. 2562 

9. ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง เกณฑ์และค่ำคะแนนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกร 
สำยงำนวิชำกำร พ.ศ. 2562 

10. ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลของมหำวิทยำลัย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีกำรประเมินทดลอง
ปฏิบัติงำน และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2561 
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U';l~mf"lflru::;m';l:JJmTU~Vn';l'll'UtJflfl~U';l::;~ldJVnl'VltJ1~CJ,
dJvn1'VltJ1~m 'Vlfll 'U1~Eh1<[J:JJ'lfl~?fl';l';lrufllJ, "

b~eN 'Vl~flbflru~bb~::;l5m';lU';l::;blJ'U~~m';lul:]u~';l1<[Jm';l'IJeNLJfl~lm

1'U~'ln\i1JJ'Vl11'Vltn~tJ b'Vlfll 'Ulfl ~11'lJJJ'lflfli;'f11';lruJlij, "

\?I1:JJ~dJ'Vl11'VltJ1~CJ1r;i\11';l::;tJtJm';ltJ~'Vl1';l?f:JJ';i';lfl'U::; (Competency Management) bb~:;';l:;UtJ

fl1~U~'Vl1~~~fl11Ul:]U~'l1'U (Performance Management System) m1.ut'Ufl1';lYrI'!J'U1';l::;tJtJfl11

tJ~'Vl1';l'l1'ULJflfl6'1 (Human Resource Management) b~fl1,xLJfl6'11mb.v1h~'li;'f:JJ';i1f1'U::;m:JJflJ1:JJ~fl..:Jfl1';l

1'UJl1';l:;'ll'U'lJfl'l \?I'Ube:J..:J1,x bll\i1m ';lYr1'!J'U1~ 6'1m ';lUB u~ ..:J1'U~iJu ';l::;~'Vl5Jl1'W~?f1:JJ1';lf11\i1BJ6'1ua :;?f::;Yle:J'UBJ~ fl1 ~

u;;u~ ..:J1'U'IJe:J..:JtJfl~ 1nsuu ~1'U?f:JJ';l';lf1'U::;Ji'1CJm:;tJ1 'Ufl1';liJ~l'U ~1:JJ'lJe:J'lertJ~'Vl1';luaeu A~ 1 fl ';l ~'l BJ~~1Ji'~ 1nd..J fI O,!l 'U 'I

fl11U1~ blJ'Ufl1'jUl:]U~..:J1'U'J ~ bU'U.vB~~~?11 f111J~?f1JJ11f1t111u1.ut 'UJl1'j n'J~1J1'U1::;tJtJ msu 1'Vl11'l1 'ULJflA~

elTVib<d'U fl11tJ~'Vl1';l~l\?1B'U u'Vl'U flT'JtJ~'Vl1';leJ1;S'Wm 1YrI'!J'U1tJfl6'11m 1~mj1..:JiJu';l::;~'Vl5BJ~,
eJ1~ml1'U1'J\?I1:JJflJ1:JJ1'U.vB b (b) bb'tti'l.vBU'lf1tJ:JJ'Vl11'VlCJ1~m'Vlfll 'U1{;1Eh1<[J:JJ'lfl{;1?fl'j'H1JfliJ

'I 'U )\

11Ji'1 tJfI ru:;fl'j'jdJfl1 su 1'Vl1'j~1'UUfI f1{;1U'j~~1:JJ'Vl11'VltJ1~ tJ 'W.f"l.btftfo ua ~dJ~ f1ru:;fl'j'jdJ fl11U ~'Vl1'j 'l1'U,
Uflfl{;1U'j~~1:JJ'Vl11'VltJ1~tJ f1f'l~ (9)/btftfc( bnBl'U~ bb fldJfl1'WW5 'W.f"l. btftfc( ~'lBBflU1:;fl1f"lb~B'l, ,
'Vl~flbflru~bb{;1~15fl1'jU'j~biJ'U~~ fl1'jUl:]U~'j1<[Jfl1';l'IJB..:JLJfl~1 fl11 'U~..:Jn\i1dJ'Vl11'VlCJ1~CJb'Vlfll 'UIa ~'j1<[J:JJ'lfl(;1

?f1';i';lrufliJH ~..:Jd, "
.vB (9) U1~mf"luUUtk~tJfll1 "U';l~mf"lflru::;m1:JJmdtJ~'Vl1~..:J1'U'UflA(;1Ud::;~1:JJ'Vl11'VlCJ1~CJ,

:JJ'Vl1l'VlCJ1r;rtJb'VlA1'U1(;1~h1<[J:JJ..:JfI(;1?f1ddruJliJ b~B'l'Vlr;rfl bflru~ bb(;1~15mdud::; biJ'UJ;..J(;1mdunU~d1'lJmd'IJe:J..:J
, " d.J

tJfl6'11m1 'U~..:Jn\i1:JJ'Vl11'VltJ1r;rm'Vlfll1J1{;1~d1'IJ:JJ'lfl(;1?f1d1ruJliJ 'V'I.f"l.btftfc(", , "
.vB b u'j~mf"luutJd1'Vl1iU'lA'U~'lbbl?il'U~ (9) iJfI'U1CJ'U 'V'I.I"1.btftfbl1 bu'Ulu,
.vB en 1'Uu'j~fl1Pli1

"'VllhtJ'll'U" VlmtJfll1:JJ11 f1ru~ 1'VltJ1~tJ armlu ?1111fl flB'lVl~B~1'Ud1<[Jm1V1b~tJfl;UB

e:J~1..:J~'U~iJ ~1 'U::;bVi CJ'Ubvi1 A ru::; 'Vl~e:Jfl €l..:J~ ~ \i1~..:J'Vl~€l u tJ 'I ~1'U ';l1'IJ f111\?11:JJf1!l fl1 ::;'Vl11 'I U ';l::;fl1 f"l

m::;'Vl';l1'l~mn5m1 U1::;m f"l:JJ'Vl11 'Vltnr;r tJ bb6'1::;JJ~i;'fJl1JJ'Vl1l'VltJ1r;rCJ

"erU1~ biJ'U" 'Vl:JJ1t.JflJ1JJ';i1 ~Ud~ biJw;.JG1f11dunU~..:J1'UbbG1~?f:JJd'W'U::;~U1:JJ11m 'Uf11';lUBu~
" "d.J

'j1<[Jmd'IJB..:J~ul:]U~'l1'U

"er1'tJ m';lU';l~ biJ'U" 'Vl:JJ1CJfll1:JJril 'Uflmm'VlflU';l~bfl'Vl1 'U~'ln\i1:JJ'Vl1l'VltJ1r;rm'Vlfll 'U16'1~';l1<[J:JJ'lA6'1" , ,
?f1';l~rufliJ \?I1:JJ~U';l::;mf"l-d'fh'Vl'U\i1
, " v

.vB c( 'Vl~flbflru~ bb{;1~16fll';lU';l~ blJ'UJ;..J6'1fll'jUlJ U~ 11<[Jfll1~ n1'Vl'U\i11ninlsern PluUUtJ bU'Ubflru~

~1.ut 'Ufll'jU'j~ blJw:..j{;1m'jul:] U~ 'j1<[Jfll'j'IJB'lLJ flflmm'l1 flU'j::; bfl'Vl1'U~ 'I n \i1:JJ'Vl11 'VltJ1~ CJb'Vlfll 'Ub6'1~';ll'IJ:JJ..:Jfl~

?f1';l';lruJllJ b\i1tJ1'Vl1i6'\'1'Vl1''Ufl1'jU'j~blJ'UJ;..J6'1fl1'jUnU(~b1<[Jm'j6'\'1'Vl1'tJ'j€ltJm';lu'j~biJ'U~..:Jbbl?il'U~ (9) lJfI'U1CJ'U
'I \I d..J 'I

b<t:<t:bl1~'l1'U~ cno 'V'It)f"l~mt.J'U b<t:<t:bl1b'lJ'U~'U1U



.veJ et: nllUl::;b~'W{;.J~ fl1lU5U~ ,n'W'U'W~l'W?1m'KI'W::;'1JeJ'I~f1mm'VlnUl::; b.f1'Vl1'W~'1nlil rllVl'W1il

h1\b\;iG'l::;VltJltJ'Il'WiJrnl'lh::;~'WI~.mrnlU5u~ll'1Jrnl bU'W ~ snu

leJ'U~ (9) 1it:-JG'l'l1'W~ullu&i1 'W'lil'1l~tJ~nm (9) :W~'WltJ'W- cno 'V'jfjf'l~fl1tJ'W '1JeNU

leJ'U~ ~ 1.;r{;.JG'l'l1'W~u5u~1'U'lil'll~tJ::;nm (9) 5'WJlf1JJ - rn(9) 'V'jq~mAJJ '1JeJ'!ui\'1il1U

.veJb 1VI:lJVI11'VltJ161tJ111t:-JG'lrnl'lh~b~'Ut:-J61rnlu5u~ ll'1lrnl'1JeJ'I~~'Ufl1lUl~ b:W'W1111tJ1iUl~neJ'U

rnl'U1Vlll'Vl~'V'jtn fll~ AA~ 1'Wb~eJ'I~1'11b'li'W rnlb~ eJ'Ub~'Wb~eJ'Wfl1l~ ~'l.J1 bb~::;b~JJ~'Wul~~'Vl5m'V'jflllul)u~

ll'1lfl1l nllvlmlmll'1lfl1l flll1 Vlmlmnflll'1lfl1l rnl1 Vlll'11 G'lUl~-;J1U ll'11~~'1 hbbG'l~fi1(91el'Ubb'Vl'WvlI'll

1'l1JJ.veJU'IA'U l~ btl tJ'U Vl~eJUl~rnf'l~nlVl'W1il 11611Vl~'U'Uflm fll bb~61~Ul~b.f1'Vl,
611Vl-r'U~n~ l'1.rrl flll1 1Vl111t:-JG'l'l1'Wml'lh~ l:W'Wfl11Ullu&i11'1lfl1l1 uueia ~1 eJ'U:IJ11iU1~ nau

rnl.yj:Ullrul~m1f:lJf:lJT«j'1'1f1f'lvleJ 1U

.veJmI rnl nlVl~ IileJ'IADl::; n eJ'Umsil l ~ l~'W'1JeJ'Il ~'U'Um lD l~ l:W'WI~.j(;1mlU 5U~'11'W'U'W]'l'W

?1JJll~'W~'(JeJ'I'UfI(;11nl iJ~'1~,
<

ml.(9) t:-Ji:l~:lJfj'Vl5'1JeJ'I'I1'W

mADl~neJ'U~ (9) U1:1J1ru'l1'W

mADl::;neJ'U~ ~ Ul~~'Vl5m'V'jrnl'Vh'l1'W

mI.~ 'V'jfj~m':l:IJrn':lDl)u&ill'1lnll

mAU':l~neJ'U~ en 'V'jfj&im':l:IJfll1ullu&i11'1lnl1 (?l:lJ11tl'U~)

.veJ~ nl':lUl:; b:W'UnllUllu&i'll'U 1'Ul:;'U'U'U~Vlll'll'U~flfl61~Jb~ n'VlleJU m~ (HRDrmutsb)

~. (9) :lJVll1'Vl tJ161tJ:u~ n1Vl'UIil II 'U'U'V'leJ~:IJf11lUl~ l:W'U611Vl~'U'UfI G'l1m ~~'U f11lUl~ l:W'U
, 'J

1'WUvl~::;~lUVltJ'I'Il'W/~lUVltJ'I~'1l1nll

~-r'Urnlul::;l:W'W1'WJJVll~'VltJ1iltll'Vlfll'Ul~Ehl'1l:IJ'IA~?l1':llru.f1:W lliltlll'l1'lbU'W ~ ?lltJ ~'1if
'J , 'J

?l1tJ~ (9) ?l1 tJ'Il'U1'1l1m':l Vl:lJ1tJ(1'1~ullu~ m ':l~iJ.f11l~'11'W'Vl1'11'lJlm':l~'1~iJ

~lll VltJ'I'Vll'1~'lJlf111ll(;1:; hJijl'i'l IIVltJ'l'Vl1'l1'lJl f111 1~ uri eJ1"iJll8 ~'ll1 tJf'l1?lln11:U118 leJ'If'l1?llnll:U118 uae
'J

f'l16'!(91l1:Ull8 ll:IJ~'1~'U~Vlll~iJ rm::; 'I1'W'VlI'll 'lJl rnl ua ::;ml::;'11'W'U~Vlll\l1'U Hluri 1X1Vl'Wl?l1'1Jl1'1l11eJ\lflru'U~
"

Aru'U~ ':leJ'Ie:Je:il'W1tJnll?ltl1u'W/611tln e:Je:il'W1tJrnl?ltl1u'W/611tln e:J'llltJeJ5nll'U~ leJ\leJ5nll'U~ eJ5rnl'U~
" " "

?lltJ~ ~ ?lltJ'Il'U?ltl'U?l'U'U Vl:lJ1tJ(1'1e:JUfiu&i'l1'UmtJ1 'U611tln\l1'Uflru:;/?ltnu'U/
, 'J ;"J

~ltln/neJ\lVl~mV1tJ'Ul'Vh b'll'U ~lllVlU\l l~lVlih~'U1Vll1'l1'Uvi'11u 'Uflmm tln1'IJ1f111~f1'l~1 tln1lfl11~~,
'WlCJ'U1tJuae bb{;.J'Ul U'U~'W llJJ~'1 e:r'U1Vlll~iJml::;'11'WU'l A'UuW'lJlnll'U 1Vll ':l\l1'U1'WVlUl tJ'Il'W?1tl'U?1'W'W'1JeJ\l" '" ,
:lJVll1'Vlc.mltJ 1~lln 1X1VlUl\l1'U 1X1VlUl~ltlml'U e:Je:il'W1tJf111neJ'lVl~mV1tJ'Ub'vh

'J

~.~ nlVl'UIil:w&inl':lUl:;l:W'Ul'IJ'U en :w&l U':l::;neJ'U(illtJ :w&l~ (9) mlU':l:;l:W'WI'l'UbeJ\l :w&i~ ~

fll'iU'i~b:W'W1t'ltJe:JU.:JA'UUru'IJ1bbG'1~:w(ii~en f11'iU1~b:W'U1\ilClb~8'W~1:IJ.:J1'Ur;)'lt1
" '"

:w&i~ (9) rn':lD':l::; b:W'WI'l'WbeJ'I17l1biJ 'Wnl':lUl~b:W'Ut:-J~fll':lUll u&i \l1'U'1JeJ'II'l'Ubm1'U~l'U'1JeJ\l

t:-J~~JJfl'Vli'(JeJ\l'll'W (eJ'IADl::;neJ'U~ (9) bb~::;eJ\lAUl~neJ'U~ ~) bb~::;'V'jq&im':lJJm':lDl),j~ll'lJfl1':l ?lm':l~'W:;

(eJ'IAud:;neJ'U~ rn) 1'l1:IJ~H1Ufiu&i\l1'W'II1\l bbrl~111rau €Jt:.Irlf111ti1::;b:W'W'V'j~8:IJoV€n,JG'1b8 f1?ll'iVl~ mJ1'Wti1~ f18'U
d.J 'J ""

fll'iti1~l:W'U 1VlcrU'lA'UUru'IJ11-ifb U'UoV8:IJG'1l d€J'l(9l'Ul'U f111.yj:ul1rulU ';i::;l:WW:.J(;1fll';iU fiU~';il'IJfll';i (f11';iU';i~ l:W'U
'U tU 'U d..J

1'U:W~~ @) "i!:;hJ111rllf1:;lb'U'U 1tJ1.s1 'Ufl1';iU';i~:lJJG'lt:-JG'l1'U';i~'U'U'U1Vll';i'l1'U'UflflG'l~h~n'VlT€liJn~ (HROrmutsb),
:w&l~ ~ fl1ltil:;dl'U 11?ltJ~iJ\lrl'Uuru'IJ11 'Wlll'irl::;1~#l'U~'U'W:Ul1rult:.1flfll1tJ1~b:W'U

" '"
(91'Ule:J'l1'U:W~~ (9) 'I1eJ'l~Ullu&l'll'U ll~'JI7h lU'Ufl1':lDl:; l:WW~.jG'lf11lullu&l\ll'W'V'j~eJ:IJ~\l ?1~ut:-J~fl1lUl:; b:W'WbbG'l:;

bb~'lt:.lflf111.yj"iJl1rul 1'U1~'U'U'U1Vll1'l1'U'UAflfl€ll~ n'Vl':le:JiJn~ (HROrm utsb) 1Vfe:J-r'UmlD':l~ l:W'W'Vl':ll'U~'1b~eJ, "



er-ru nl':iU ':i~dJ'UVl':ilUj;,J61?1':iUm ':iU':i~ biJ'Ubb~1 ?llJJ 1 ':ifl~eJ':}'UeJfh~ bb~':}j;,J61m ':iU':i~biJ'Unu erU':}flU'UbU'1J1Hi'~lJJ
'tt, 'U v

-iid'lJ~ tJ~ b1611~JJVnlVl tJ1~tJ fhVl'U~ VI~'l~1 tl~'U "J~tJ~ b1 m~'l tl~ 11 bb~l ~ €I'll t:-J61m"JU"J~biJ'UbthJ'eJ'W~'W?I~,
iJ~~ bT1 tl1"JU':i~biJ'U1~m~eJ'W~lJJ':}1'U VlJJ1tJ~.:}tl1':iU':i~biJ'U1VltJ~u5U~':}1'U b'UVI1.,htJ':}l'U

~ 'lb'lJ'Uerun U~b 'U"J~~'Ub~tJ1n'Un 'Uerfl tlU':i~ biJ'U b~ 'W?ll'Ul1'1Jl b~m n 'UVI~eJ~ I.:}?Il'Ulb 'UAill~ b~tJ1 n'U~ l'U1'Uhibn'U'U ~ 'U'U

bT1 A'U 1~tJ~~b u'Unl':iU':i~biJ'W 1'W~l'W'UeJ'l'Y1~~m"JJJnl':iU5U~"Jl'1Jnl"J (?lm':ifl'U~) b~eJ?I~VieJ'U1JJJJJeJ'lnl':iU':i~biJ'U

1'UeJ':}AU':i~tleJ'U~ bT1

~. bT1 nl':iU ':i~biJ'Ut:-J61nl':iU f)U~ ':il'1Jm':i':i~Vll1'lerU':}fl'UU ru'1Jl n'U er-r'Um ':iU':i~ biJ'Ud.J 'U v 'U
, V V

~. bT1.(9) ~1J'lrlu1J ru'1Jl/~U':i~ b:w'Uvn~-r'Ufll"J bbtfl':}I'1'l~.:}i1
" <v"

(tl) Vl'UVl1'UVlih~ AdlJJ-r'U~Vl'1JeJ'U fl11JJ~ AdlJJ?11JJTHl Y1fl'\~~bulV1mCl
"ua ~(9)l~lVl 'UeJ'ler-r'Unl"JU':i~ b:W'Ubb~61~fl'U

"U

('U) ~ ~\l11JJ j;,J61m"JU5U~'l1'W 'UeJ'l~ -r'Unl':iU "J~biJ'W\l11JJ~JJ eJ'UVlJJl tJ

(A) U':i~ biJ'Ut:-Jrl tll"JU5U~':}1'U'U eJ.:}~-r'Um':iU':i~ biJ'U~lJJ u'U'UU':i~biJ'U~61m':i

u5u~ ':}1'U~rllV1'UVl~1 tl-UeJ:lJ61~1vl~lfl m ':i~Vl\l11JJt:-J61tll':iU5U~.:} l'U

(.:}) b\l1~ ClJJm ':i~1V1-r'Um ':iVl'UVl1'Ut:-J61m':iUDu~ ,:J1'Ufl'U~-r'Urn ':iU':i~biJ'U

C::;.bT1.lv er-r'Ufll"JU"J:::b:W'W~'lii
"
(tl) Vl'UVll 'U~ 61m':ii.J5U~':}1'U'U €I,:}\l1'UbeJ':}€I ch'l?1~l b?1JJeJ

('U) U"J~ biJ'Ut:-Jrltll':iUDU&i'll'W'UeJ'l\?l'WbeJ'l

(A) "J1JJ':i1mlCJ'l1'U beJn?ll"Jbbrl~VI~tl~l'UU':i~tleJ'Uj;,J61tl1"JUDU~'ll'U'UeJ'l\?l'UbeJ..:J

('l) b\?l~CJJJnl':i~lV1-r'U tl1':iVl'UVll'Ut:-Jrlm".iU5U~'l1'Wnu~U 'lrlUU qJ'U1U'U~1'U

?1m':ifl'U~'UEl':}'UAmm,
~. ~ m':irllV1'U~ btlill"V1'ua ~A lA::: u'U'U tl1':iU':i~ biJ'U'UeJ'l':i~'U'Unl':iU':i~ biJ'Ut:-J61tl1':iUDU~':}l'U

v

'U'U\il'U?1JJ':i':ifl'U:::'UEl':}'UAmm il~..:Ji1~ ,
C::;.CS:.(9) AlA::: u'W'W1'W~l'W'UeJ..:Jt:.J(;1iJJtlVl~'UeJ'l'lI'WU';i~ tleJ'UJi'l CJ

El'lAU':i:::tlEl'UVl (9)u~mru':}l'U ilA1A:::bb'U'U (9)00 A:::\,\,'U'U

~Vlbu'W bT1ct%

ilfhA~bb'U'U (9)00 A~bb'U'U

~~bU'W bTlct%

~Klv rilA:::bb'U'Ul'U~l'U'UeJ'l'Y1~~m':iJJm':iUDU~':il'1Jm':i (?1m':ifl'U~) 1vlbbn

eJ':}AU"J~tleJ'U~ bT1 'Y1~&im".iJJnl".iv11'l1'W (?lm';ifl'U~) ilfhA~bb'U'U (9)00 A~bb'W'U

A~btJ'W bTlO%

c::;. CS:. en VI~tl bn ill.n nl"JU ';i~ b:lJ'Wt:.JG1iJJ~Vl~ ua ~'Y1~ ~ m';iJJ m ';iUDU~ "JI'll tll ';i~IV1~\J

'UAmm1 'Ubb~;;'1~?11Cl..:Jl'Uil~..:J.Q,
(tl) 'UAmm1 'U?lltJ'll'Wl'Ulnl".i, ,
t:-Jrli(JJ~Vl5'UEl'l'l1'U

eJ..:JriU"J~tleJ'U~ (9) U1JJ1ill'l1'W .f11';i~'l1'W~t11JJ1 1-111'Wnl';iU';i~ bJJ'WbbCJfleJeJruU'W

er ~ tl'ljill~ 'l1'U mJJl1':i~tl1PlJJVll1VltJ1~ CJbVlA1'U161~':il'1JJJ':}Arl?ll':i':iru.f1JJ b~El..:Jmm\il'U.fl1':i:::'ll'UVll'll'1Jlnl':i
'" ""'

'Y1.Pl. lvctctbT1



('11) 'UAmm1'UG'11CJ\l1'UG'1tJ'UG'1'U'U
q q.., cf

e..J61G'1:W~'Vl5'11e:J\l\l1'U

fl11U1~l:iJ'U1'Ue:J\lrlU1~ne:J'U~ (9) uae ~ Iv 'lhfl11~\l1'U~u-Bu~1il1nA1'U11CJ1CJ

~m.~j{\J~\ll'U (Job Description) ll6'l~\l1'U~1~-r'U:We:J'U'vImCJl~e:Jfl11'W\ilJ'U11~'U'Ufl1Tvl1\l1'U'vI~e:Jnl'~:We:J'U'vI:!J1CJ

\9l1:Wlbe..J'U\l1'U'vI~e:Jfl11:We:J'U'vI:W1CJ~'U"1~b~m.ue:J\ln'Ufl111'\'1\l1'U:W1nl'vl'Ul?lbU'Ubnru.n bl?lCJlbU\lbU'U lv ~ m~ru~\ll'U
""
Ae:J

" .d((9)) ill1~\l1'U\9l1:W'vl'U1'Vl

(Iv) ill1:-5\l1'U fl11t"l\ilJ'U 1Ille..J'U\l1'U/:we),U'vI:!J1 (J'Wlfl~

(A) e:J'U~'vI111'Ulll'i6'l:-5G'11CJ\l1'U
"

Al?llU'U ~o A:-5ll'U'U

Al?llU'U loo A:-5ll 'U'U

<

e..J61;;r:W~'Vl5'11eJ\l\ll'U

m1th~b:lJ'U1 'U€!\lrlU1~n€!'U~ (9) uae ~ lv ,j'lm1~\l1'U 1'Um1'U~'vI11\l1'U'V!tl1tJ\l1'U

:W1lU'U In tu '1'11'Um1U1~l:iJ'U ; \l1il~'W1il11ru11il1nAl1:WG'11m1f11 'Um1'U1'v111\l1'U'UAA6'l m1'U1'v111\l1'U\l'UU1~:W1ru
q

m1'U~'vI11\l1'U1~'U'\J\l1'U 1 'Un1 n'U Al'U A:Wl?lll6'l m 1'U~'vI11\l1'Ulle..J'U\l1'U \9l1:WCJ'Vl5fl1~\9l1~1~-r'U:We:J'U 'vI:!J1CJ
q " q

:W1lu'Ubnru'l'l1'Ufl1'JU'J:-5b:iJ'U bI?lCJlbU\lbU'U lv ~n~ru:-5\ll'U ~e:J

((9)) \l1'U 'U1 'vi1 1'v1t1 18 \l1 'U1 'U~11'Unl su 1 'vi 1 ';i \l1 'U 'U AA6'l m su 1 'vi1 ';i\l1 'U
q

\l'UU';i:-5mru m'J'U~'vI1';i\l1'U'J:-5'U'U\l1'U

(Iv) \l1'U'U~'vI11lbe..J'U\l1'U1'U~l'U\ll'Um~-r'U:We:J'U'vImt.J1 Vf~lb 'U'Um1\9l1:W 8'Vl5mi:1\9l1
q

'1Ie:J\l:W'vl11'VlCJ1~8'v1~e:J'1Ie:J\lAru~~M-r'U:We:J'U'vI:!J1CJm1~\l1'Uil\ln~ 111il~ bU'Ue..Ja611b~1il'1le:J\lm ';i'U~'vI11\l1'U~ b~e:J:Wle.!\l

1U~ unu \l1'U 8'Vl5fl1i:1 \9l1m~-r'U:We:J'U'vIm 8 sn n:w 'vi11 'Vl81~ tJ
" q

'V'l~~m';i:wm1u-Bu~11'[jm';i (i:1:W';i';ifl'U~)

e:J\lAU'J~ne:J'U~ bT1 fl1'JU'J:-5b:iJ'U'V'l~~m';i:wm'J1'\'1\l1'U'1Ie:J\lVlni:118\l1'U bu'Um'Ju'J:-5b:iJ'U

'V'l~~ m'J:W~l'Ui:1:!J':i';ifl'U~ 1'Um'J1'\'l\ll'U~~ nn 1'v1'U(i11il1nm1:W~ e:J\lm'J1umse-rru bl?lCJllU\lfl11U';i~b:iJ'Ui:1:!J':i1f1'U~

ii bT1 ~1'U ~e:J

~1'U~ (9) ~:!J':i'Jf1'U:-5'v1~n bU'Ui:1:!J':i'JfI'U:-5'11e:J\l'VlnA'U1 'U:W'vl11'VlCJ1~81il:-5~e:J\liim:!J':i:-5il'U
q

~lA1(i1'v1l\l'1le:J\lbbl'i61:-5{'11bb'vltl\l\ll'U

~1'U~ lvi:1:W'J';ifl'U~'U1'v11';i bU'Ui:1:W';i';ifl'U~'[jme:J'U1'v11';i \l1'U'U1'v111bbe..J'U\l1'U
"I • I I

I ~ 11 d ~I Val.<:::t. v.<:::t.67 i.I ~d1"'"
i:11'U'Vl bT1 i:1:W11tl'U~1'l1:W'V!'U1'Vlbu'Ui:1:W11tl'U~'U€!\l~ uD'U1'l b 'U'V!'U1'Vl'Vlm'U:W€!'U'vI:W1tJ

if€! c:!. rmu'UVinif€!:WGl m1tl1~b:iJ'Ue.mfl11tlnU~';i1'[jfl11 m1tl1~m61e..J6'l m1mtle,mfl1';itl1~b:iJ'U" :;..J q

m 1tl-BU~ 11'[j m 1bb6'l~ m 1~ l'1'vl111 tJ\ll'U \I~~lb u'Um1 1'U'j'~'U'U'U~'vI11\l1'U'lI AAGl~ b~n'Vl1€!'Un~ (HRDrmutsb)

';;e:J (9)0 1'U bbvla ~ snu m 1tl 1~ b:lJ'U 1Vf:W'vl11 'Vl81 ~ CJUl e..Ja A:-5u 'U'Um 1tl 1:-5l:lJ 'U:!J1~ I?lll U\l n~:w
q

fl~ u 'U'U1'l1:W1~f?1'U~Glm1tl1~b:lJ'UdJ'U &: 1~f?1'U 11'1t.Jnl'V!'U\P)'1id\lfl~bb'U'Unl1'\J1~ b:lJ'U'U€!·mI9iGl~1~f?1'Uf?1\ld

c:!.0.00 - (9)00.00

\911nl1 oo.oo

mlo.oo - mlc:!..c:!.c:!.

bo.oo - bc;(~~



.ueJ(9)(9) f11d'VIUVld'Ubb'fl~nld~meJ'lj;.J'flnld'l.h~b:lJ'U

nld'VIU'VI1'Uj;.J'flnldU.n'1J~'ll'Ub U'U~'UMeJ'U~e:J'1J'lAU'1Jtu'lJ1 bb'fl~e:J1UnldUd~ b:lJ'U''iI~lJi''VIuVld'Ud..J 'U v 'U

ii~j;.J'fl?!1 b1~'1JeJ'ln1 dUi) '1J~'l1'U ~ N 1'UJJ1 b~ €I n1d bbm'1J'IJ~u'IJ~'lbb'fl~~~'U11 Vi'n1d'IJi) U~ 'll'U'1JeJ'l~ A'fl1 nd

'lJd~?lUj;.J'flrl1b 1~ md61 b{hvlmtJmh'llJUd~~'VI1S m'l"l 1(9)tJnl'VI'U{9)Vltr1~ ua ~fll1JJ1Ur:l (9)'lJeJU'lJeJ'le:JUd~ b:lJ'U, ~
bb61~~~UnldUd~b:lJ'U 1il'lt1~

~U'lAUUtu'lJ1/~Ud~b:lJ'U~1f7i'~Unldbb~'l~'l 1il'lt1
" v" v

(n) bM~tJJJt9l1bM~tJJJb1jeJVl1f11d?l'U'VI'U1bb'fl~~\7lM1d1'lb1611

('lJ) bb~'lj;.J'flnld'IJd~ b:lJ'U1Vi'~~u f11d'IJd~ b:lJ'U'VI'J1U1(9)mb~'l"\ll m11'U~ud~?lU
"

(9)(9).\v

o "' ,fl11JJ?l1bd"'iInsu

(A) Vl'lbb'fl~~bb~'leJ~l'l bVlm~?lJJ 1'Ud~Vll1'lf11d?l'U'VI'U1nu~~u nldUd~ b:lJ'U
'u

('l) tJ~nld?l'U'VI'U1Ji'1 tJfl11:l.Jb'lhh~lJJn'U,
("\I) ~\7lM1d1'l b1611?!1V11Unl'JVl11eJ nldl1'lbbj;.J'UnldUi)'1J~'l1'U 1'Ufl~'l~eJ 1U

~1UnldUd~b:lJ'U t9l'lt1~
(n) ~U'VId1Uj;.J61nld'IJd~b:lJ'U

v

('lJ) ~bb~'lj;.J'flrl1b1~'1JeJ'l'l1'U

(A) eJilu d1 tJbb;;'1~~bb'<\J'l~'lAl1JJ bbMn ~l~'lJfl'lj;.J;;'1nldUi)'1J~'ll'U 1'U~JJJJfl'l'1Jm

e:J'1J'lAU'1Jnnn bb;;'1~e:J1U nldUd~ b:lJ'U
~ v ~

('l) 'I"ltJ1 tJ1JJ~bb~'l fl ~ 1'l-b (9)b~ 'Uua ~1JbVIMj;.J61l'U mru ~lJU tu VI11'Ub~eJ'l'1JeJ'l, v

j;.J;;'1nldUi)U~'ll'U

("\I) ~'l h~uVl'l nl'J 1Vi'.uelJJmJel'Un~u b~el H'b1J'U'IJ'J~ltJ'lJ'l11 'Ufn'J'IJ~u'lJd'l" ,
nl'JUi)'1J~'ll'U 1'Ufl'U1AM

(Q) mrulJ.ufll~bbtJ'lVl1fl hJbVl'UJi'l tJ ~~~fl'lm~'Vl11 'U'1JflUb'lJM~bVlm~?lJJ

-Del (9)\v 1'Umru~lJrn1JJ~1 bD'Ub~el'l"\llmlfrl~ru~'l1'U?lm'l"lmd'IJi)'1J~'J1'lJmdVl1ellJb VI~j;.J61

el'U?lJJAld 1VfJJVll1'V1tJ1~tJnlV1'U(9)VI~n bnruo/ibb61~15m'Ju'J~ b:lJ'Uj;.J61nldUi)'1J~'Jl'lJf11'Jb ~JJb&lJJbtJ'Unl'J bQ'I"ll~Hi

Ud~nlf'l ru l'U~ !JW lJ'UlflJJ 'I"l.f'l. \vcrcr~

(~~ltJf'll?1Mdl'<\Jld~'<\J~tJl Vl1~M'I"llD'lJn;;'1)
" q

fl1Snldu~JJVl11'VItJ1~m 'VIAl'U1'fl~d1'1J'JJ'lfl61?llddru.n:lJ
q "

Ud~51'U mdJJ rnsu ~Vll d'l1 'UU fl fl61'IJ'J~~lJJVll1 'VItJ16l tJ,



VI fi

© QIJU

7n^^ is)

^*«33 &w

o



b (b)

• I B

b) n.fi.

•00

•iis en Ivfantlnmnu'lu^B ©o

s>o

unn

^hifotj

c!o.oo -

C*O.OO —

dO.OO -

bo.oo -

bo.oo

tu Tuv nqfl̂ mou -w.fi.



“๘.๑ มหาวิทยาลัย... 

 

 

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร 
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร 
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตก่ารประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ ๑/๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๗ การก าหนดองค์ประกอบการประเมินของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบนฐาน
สมรรถนะของบุคลากร มีดังนี้ 

๗.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 องค์ประกอบที่ ๑ ปริมาณงาน 
 องค์ประกอบที่ ๒ คุณภาพของงาน 
 องค์ประกอบที่ ๓ ผลผลิตของงาน 
๗.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
 องค์ประกอบที่ ๔ สมรรถนะ 
 องค์ประกอบที่ ๕ ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์” 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘.๑ และข้อ ๘.๒ แห่งประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

(ร่าง) 
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๘.๔.๒ การประเมิน... 

“๘.๑ มหาวิทยาลัยจะก าหนดแบบฟอร์มการประเมินส าหรับบุคลากรผู้รับการประเมินในแต่ละ
ต าแหน่งงาน/ต าแหน่งวิชาการ 

ผู้รับการประเมินในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยแบ่งเป็น ๒ สาย ดังนี้ 
 สายที่ ๑ สายงานวิชาการ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานที่มีภาระงานทางวิชาการที่ด ารงต าแหน่ง 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และให้หมายรวมถึงผู้บริหารที่มีภาระงานทาง
วิชาการและภาระงานบริหารงาน ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ผู้ช่วยอธิการบดี 
รองคณบดี และรองผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  

 สายที่ ๒ สายงานสนับสนุน หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานอธิการบดี ส านักงานคณบดี
ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก กอง หรือหน่วยงานเทียบเท่า และให้หมายรวมถึง ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงานคณบดี หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก หรือเทียบเท่า  

๘.๒ ก าหนดมิติการประเมินเป็น ๓ มิติ ดังนี้ 
     มิติที่ ๑ การประเมินตนเอง ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ในส่วนของ

ผลสัมฤทธิ์ของงาน (องค์ประกอบที่ ๑ องค์ประกอบที่ ๒ และองค์ประกอบที่ ๓) และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
(องค์ประกอบที่ ๔ สมรรถนะ และองค์ประกอบที่ ๕ ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์) 
ตามที่ได้ปฏิบัติงานจริง และน าเสนอผลการประเมินพร้อมข้อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้
ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ (การประเมินในมิติที่ ๑ จะไม่น า
ค่าคะแนนไปใช้ในการประมวลผล ในระบบบริหารงานบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ HRDrmutsb) 

     มิติที่ ๒ การประเมินโดยผู้บังคับบัญชา ในแต่ละระดับชั้นพิจารณาผลการประเมินตนเองในมิติที่ ๑ 
ของผู้ปฏิบัติงาน แล้วด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้ง สรุปผลการประเมินและแจ้งผลการพิจารณา 
ในระบบบริหารงานบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ (HRDrmutsb) ให้ผู้รับการประเมินทราบ ซึ่งเมื่อผู้รับการประเมินทราบ
ผลสรุปการประเมินแล้ว สามารถร้องขอค าชี้แจงผลการประเมินกับผู้ บังคับบัญชาได้ตามช่วงระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด หลังจากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วถือว่าผลการประเมินเป็นอันสิ้นสุด 

     มิติที่ ๓ การประเมินโดยเพ่ือนร่วมงาน หมายถึง การประเมินโดยผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ในระดับเดียวกันกับผู้ถูกประเมิน จ านวนไม่เกิน ๓ คน โดยจะเป็นการประเมินในส่วนของพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
เพ่ือสะท้อนมุมมองการประเมิน 

 ในกรณีบุคลากรสายงานวิชาการ ให้ประเมินเฉพาะสมรรถนะ (องค์ประกอบที่ ๔) 
 ในกรณีบุคลากรสายงานสนับสนุน ให้ประเมินสมรรถนะ (องค์ประกอบที่ ๔) และความ

ร่วมมือในการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (องค์ประกอบที่ ๕)” 
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘.๔ แห่งประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“๘.๔ การก าหนดเกณฑ์และค่าคะแนน การประเมินของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบนฐาน
สมรรถนะของบุคลากร มีดังนี้  

 ๘.๔.๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานวิชาการและสายงานสนับสนุน 
ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
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๘.๔.๒ การประเมิน... 

 

เอกสารแนบท้าย 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร 
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

-------------------------------------------------- 
๑. รายละเอียดค่าน ้าหนักคะแนนการประเมินของผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๑.๑ อธิการบดี 

ส่วนการประเมิน 
มิติที่ ๑ 
(ตนเอง) 

มิติที่ ๒ ผู้บังคับบัญชา มิติที่ ๓ 
(เพื่อนร่วมงาน) 

รวม 
ค่าน ้าหนัก 

(๑๐๐) นายกสภามหาวิทยาลัย 

องค์ ๑ / ๑๐๐ - ๑๐๐ ๓๕ 
องค์ ๒ / ๑๐๐ - ๑๐๐ ๓๕ 
องค์ ๓ / ๑๐๐ - ๑๐๐ ๓๐ 

๑.๒ รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี 

ส่วนการประเมิน 
มิติที่ ๑ 
(ตนเอง) 

มิติที่ ๒ ผู้บังคับบัญชา มิติที่ ๓ 
(เพื่อนร่วมงาน) 

รวม 
ค่าน ้าหนัก 

(๑๐๐) อธิการบดี 

องค์ ๑ / ๑๐๐ - ๑๐๐ ๓๕ 
องค์ ๒ / ๑๐๐ - ๑๐๐ ๓๕ 
องค์ ๓ / ๗๐ ๓๐ ๑๐๐ ๓๐ 

๑.๓ คณบดี 

ส่วนการ
ประเมิน 

มิติที่ ๑ 
(ตนเอง) 

มิติที่ ๒ ผู้บังคับบัญชา มิติที่ ๓ 
(เพื่อนร่วมงาน) 

รวม 
ค่าน ้าหนัก 

(๑๐๐) อธิการบดี รองอธิการบดี 

องค์ ๑ / ๕๐ ๕๐ - ๑๐๐ ๓๕ 
องค์ ๒ / ๕๐ ๕๐ - ๑๐๐ ๓๕ 
องค์ ๓ / ๔๐ ๔๐ ๒๐ ๑๐๐ ๓๐ 

๑.๔ ผู้อ้านวยการสถาบัน/ส้านัก 

ส่วนการ
ประเมิน 

มิติที่ ๑ 
(ตนเอง) 

มิติที่ ๒ ผู้บังคับบัญชา มิติที่ ๓ 
(เพื่อนร่วมงาน) 

รวม 
ค่าน ้าหนัก 

(๑๐๐) อธิการบดี รองอธิการบดี 

องค์ ๑ / ๔๐ ๖๐ - ๑๐๐ ๓๕ 
องค์ ๒ / ๔๐ ๖๐ - ๑๐๐ ๓๕ 

Game
Rectangle
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๑.๕ ผู้อ ำนวยกำรกอง 

ส่วนกำร
ประเมิน 

มิติที่ ๑ 
(ตนเอง) 

มิติที่ ๒ ผู้บังคับบัญชำ มิติที่ ๓ 
(เพื่อน

ร่วมงำน) 
รวม 

ค่ำ
น  ำหนัก 
(๑๐๐) อธิกำรบดี 

รองอธิกำรบดี/ผู้ช่วย
อธิกำรบดี (๓ คน) 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

องค์ ๑ / ๓๐ ๓๐ ๔๐ - ๑๐๐ ๓๕ 
องค์ ๒ / ๓๐ ๓๐ ๔๐ - ๑๐๐ ๓๕ 
องค์ ๓ / ๒๐ ๒๐ ๓๐ ๓๐ ๑๐๐ ๓๐ 

 

๑.๖ รองคณบดี 

ส่วนกำร
ประเมิน 

มิติที่ ๑ 
(ตนเอง) 

มิติที่ ๒ ผู้บังคับบัญชำ มิติที่ ๓ 
(เพื่อนร่วมงำน) 

รวม 
ค่ำน  ำหนัก 

(๑๐๐) คณบดี 

องค์ ๑ / ๑๐๐ - ๑๐๐ ๓๕ 
องค์ ๒ / ๑๐๐ - ๑๐๐ ๓๕ 
องค์ ๓ / ๗๐ ๓๐ ๑๐๐ ๓๐ 

 

๑.๗ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก 

ส่วนกำร
ประเมิน 

มิติที่ ๑ 
(ตนเอง) 

มิติที่ ๒ ผู้บังคับบัญชำ มิติที่ ๓ 
(เพื่อนร่วมงำน) 

รวม 
ค่ำน  ำหนัก 

(๑๐๐) ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก 

องค์ ๑ / ๑๐๐ - ๑๐๐ ๓๕ 
องค์ ๒ / ๑๐๐ - ๑๐๐ ๓๕ 
องค์ ๓ / ๗๐ ๓๐ ๑๐๐ ๓๐ 

 

๑.๘ หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 

ส่วนกำร
ประเมิน 

มิติที่ ๑ 
(ตนเอง) 

มิติที่ ๒ ผู้บังคับบัญชำ มิติที่ ๓ 
(เพื่อนร่วมงำน) 

รวม 
ค่ำน  ำหนัก 

(๑๐๐) คณบดี รองคณบดี (๓ คน) 

องค์ ๑ / ๔๐ ๖๐ - ๑๐๐ ๓๕ 
องค์ ๒ / ๔๐ ๖๐ - ๑๐๐ ๓๕ 
องค์ ๓ / ๓๐ ๔๐ ๓๐ ๑๐๐ ๓๐ 
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๑.๙ หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก 

ส่วนกำร
ประเมิน 

มิติที่ ๑ 
(ตนเอง) 

มิติที่ ๒ ผู้บังคับบัญชำ 
มิติที่ ๓ 

(เพื่อนร่วมงำน) 
รวม 

ค่ำน  ำหนัก 
(๑๐๐) ผู้อ ำนวยกำร

สถำบัน/ส ำนัก 
รองผู้อ ำนวยกำร 

สถำบัน/ส ำนัก (๓ คน) 
องค์ ๑ / ๔๐ ๖๐ - ๑๐๐ ๒๕ 
องค์ ๒ / ๔๐ ๖๐ - ๑๐๐ ๒๕ 
องค์ ๓ / ๓๐ ๔๐ ๓๐ ๑๐๐ ๒๐ 

 

 

 







สังกัด  ……………………………………………………………………. งาน ...............................................................................

ช่ือ-สกุล  ……………………………………………………………………. ต าแหน่ง ............................................................................... รอบท่ี 1/ .......... .......... ถึง 30 พฤศจิกายน           ..........

เป็น (   )  ข้าราชการ  (   )  พนักงานมหาวิทยาลัย  (   )  พนักงานราชการ  (   )  ลูกจ้างประจ า  (   )  ลูกจ้างเงินรายได้ รอบท่ี 2/ .......... .......... ถึง 31 พฤษภาคม ..........

1 2 3 4 5

1. งานตามหน้าท่ี/งานหลัก (มาจากส่วนท่ี 2 ของ JD) 80

1.1 ช่ืองานหลัก 1 1.1.1 …………………………………………………………….. ……………. …………………………………………………………….. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

งาน …………………………………………………………… 1.1.2 …………………………………………………………….. ……………. …………………………………………………………….. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

1.1.3 …………………………………………………………….. ……………. …………………………………………………………….. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

......... …………………………………………………………….. ……………. …………………………………………………………….. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

1.2 ช่ืองานหลัก 2 1.2.1 …………………………………………………………….. ……………. …………………………………………………………….. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

งาน …………………………………………………………… 1.2.2 …………………………………………………………….. ……………. …………………………………………………………….. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

.......... …………………………………………………………….. ……………. …………………………………………………………….. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

1.3 ช่ืองานหลัก 3 1.3.1 …………………………………………………………….. ……………. …………………………………………………………….. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

งาน …………………………………………………………… 1.3.2 …………………………………………………………….. ……………. …………………………………………………………….. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

........... …………………………………………………………….. ……………. …………………………………………………………….. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

2. งานเพ่ือการพัฒนา 10

2.1 งาน …………………………………………………………… 2.1.1 …………………………………………………………….. ……………. …………………………………………………………….. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

2.2 งาน …………………………………………………………… 2.1.2 …………………………………………………………….. ……………. …………………………………………………………….. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

2.3 งาน …………………………………………………………… 2.1.3 …………………………………………………………….. ……………. …………………………………………………………….. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

3. งานท่ีได้รับมอบหมายพิเศษ 10

3.1 งาน …………………………………………………………… 3.1.1 …………………………………………………………….. ……………. …………………………………………………………….. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

3.2 งาน …………………………………………………………… 3.1.2 …………………………………………………………….. ……………. …………………………………………………………….. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

3.3 งาน …………………………………………………………… 3.1.3 …………………………………………………………….. ……………. …………………………………………………………….. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

หมายเหตุ  ก าหนดให้ส่งภายในเดือนแรกของรอบการประเมินน้ันๆ

ลงช่ือ ลงช่ือ

แบบฟอร์มแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เร่ือง การก าหนดแบบฟอร์มข้อตกลงการก าหนดตัวช้ีวัดเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายงานสนับสนุน

วันท่ี 1 มิถุนายน 

วันท่ี 1 ธันวาคม 

ผู้มอบหมายงาน

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

แบบฟอร์มตามข้อตกลงการก าหนดตัวช้ีวัดเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performmance Agreement) 

หัวข้อหน้าท่ี น้ าหนัก ภาระงาน/วัตถุประสงค์ของงาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน

น้ าหนัก
หลักฐานบ่งช้ี
ความส าเร็จ

........../................./...................../................./...........

(.............................................................................)

องค์ประกอบท่ี 1 ปริมาณงาน มีค่าคะแนน 100 คะแนน คิดเป็น 25%

ผู้รับมอบหมายงาน

(................................................................)

(เลือกมาจากส่วนท่ี 3 ของ JD) 

40

20

20



สังกัด ……………………………………………………………………. งาน ...............................................................................

ช่ือ-สกุล ……………………………………………………………………. ต าแหน่ง ............................................................................... รอบท่ี 1/ .......... .......... ถึง 30 พฤศจิกายน           ..........

เป็น (   )  ข้าราชการ  (   )  พนักงานมหาวิทยาลัย  (   )  พนักงานราชการ  (   )  ลูกจ้างประจ า  (   )  ลูกจ้างเงินรายได้ รอบท่ี 2/ .......... .......... ถึง 31 พฤษภาคม ..........

1 2 3 4 5

1. งานตามหน้าท่ี/งานหลัก (มาจากส่วนท่ี 2 ของ JD) 80

1.1 ช่ืองานหลัก 1 1.1.1 …………………………………………………………….. …………… …………………………………………………………….. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

งาน …………………………………………………………… 1.1.2 …………………………………………………………….. …………… …………………………………………………………….. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

1.1.3 …………………………………………………………….. …………… …………………………………………………………….. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

......... …………………………………………………………….. …………… …………………………………………………………….. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

1.2 ช่ืองานหลัก 2 1.2.1 …………………………………………………………….. …………… …………………………………………………………….. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

งาน …………………………………………………………… 1.2.2 …………………………………………………………….. …………… …………………………………………………………….. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

.......... …………………………………………………………….. …………… …………………………………………………………….. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

1.3 ช่ืองานหลัก 3 1.3.1 …………………………………………………………….. …………… …………………………………………………………….. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

งาน …………………………………………………………… 1.3.2 …………………………………………………………….. …………… …………………………………………………………….. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

........... …………………………………………………………….. …………… …………………………………………………………….. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

2. งานเพ่ือการพัฒนา 10

2.1 งาน …………………………………………………………… 2.1.1 …………………………………………………………….. …………… …………………………………………………………….. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

2.2 งาน …………………………………………………………… 2.1.2 …………………………………………………………….. …………… …………………………………………………………….. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

2.3 งาน …………………………………………………………… 2.1.3 …………………………………………………………….. …………… …………………………………………………………….. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

3. งานท่ีได้รับมอบหมายพิเศษ 10

3.1 งาน …………………………………………………………… 3.1.1 …………………………………………………………….. …………… …………………………………………………………….. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

3.2 งาน …………………………………………………………… 3.1.2 …………………………………………………………….. …………… …………………………………………………………….. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

3.3 งาน …………………………………………………………… 3.1.3 …………………………………………………………….. …………… …………………………………………………………….. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….

หมายเหตุ  ก าหนดให้ส่งภายในเดือนแรกของรอบการประเมินน้ันๆ

ลงช่ือ ลงช่ือ

แบบฟอร์มแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เร่ือง การก าหนดแบบฟอร์มข้อตกลงการก าหนดตัวช้ีวัดเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายงานสนับสนุน

แบบฟอร์มตามข้อตกลงการก าหนดตัวช้ีวัดเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performmance Agreement) 

วันท่ี 1 มิถุนายน 

วันท่ี 1 ธันวาคม 

หัวข้อหน้าท่ี น้ าหนัก น้ าหนัก ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน

องค์ประกอบท่ี 2 คุณภาพของงาน มีค่าคะแนน 100 คะแนน คิดเป็น 25%

(เลือกมาจากส่วนท่ี 3 ของ JD) 

40

20

20

ผู้มอบหมายงาน

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

........../................./........... ........../................./...........

หลักฐานบ่งช้ี
ความส าเร็จ

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

ภาระงาน/วัตถุประสงค์ของงาน

ผู้รับมอบหมายงาน

(.............................................................................) (................................................................)



สังกัด ……………………………………………………………………. งาน ...............................................................................

ช่ือ-สกุล ……………………………………………………………………. ต าแหน่ง ............................................................................... รอบท่ี 1/ .......... .......... ถึง 30 พฤศจิกายน           ..........

เป็น (   )  ข้าราชการ  (   )  พนักงานมหาวิทยาลัย  (   )  พนักงานราชการ  (   )  ลูกจ้างประจ า  (   )  ลูกจ้างเงินรายได้ รอบท่ี 2/ .......... .......... ถึง 31 พฤษภาคม ..........

1 2 3 4 5

1. ผลผลิตของงานจากตัวบุคคล 10 1.1 ...............................................................................
...

…………… .................................................................................. …………… …………… …………… …………… ……………

1.2 ...............................................................................
...

…………… .................................................................................. …………… …………… …………… …………… ……………

1.3 ...............................................................................
...

…………… .................................................................................. …………… …………… …………… …………… ……………

1.4 ...............................................................................
...

…………… .................................................................................. …………… …………… …………… …………… ……………

1.5 ...............................................................................
...

…………… .................................................................................. …………… …………… …………… …………… ……………

1.6 ...............................................................................
...

…………… .................................................................................. …………… …………… …………… …………… ……………

1.7 ...............................................................................
...

…………… .................................................................................. …………… …………… …………… …………… ……………

2. ผลผลิตของงานจากหน่วยงาน 10 2.1 ...............................................................................
...

…………… .................................................................................. …………… …………… …………… …………… ……………

2.2 ...............................................................................
...

…………… .................................................................................. …………… …………… …………… …………… ……………

2.3 ...............................................................................
...

…………… .................................................................................. …………… …………… …………… …………… ……………

2.4 ...............................................................................
...

…………… .................................................................................. …………… …………… …………… …………… ……………

2.5 ...............................................................................
...

…………… .................................................................................. …………… …………… …………… …………… ……………

2.6 ...............................................................................
...

…………… .................................................................................. …………… …………… …………… …………… ……………

2.7 ...............................................................................
...

…………… .................................................................................. …………… …………… …………… …………… ……………

หมายเหตุ  ก าหนดให้ส่งภายในเดือนแรกของรอบการประเมินน้ันๆ

ลงช่ือ ลงช่ือ

แบบฟอร์มแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เร่ือง การก าหนดแบบฟอร์มข้อตกลงการก าหนดตัวช้ีวัดเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายงานสนับสนุน

แบบฟอร์มตามข้อตกลงการก าหนดตัวช้ีวัดเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performmance Agreement) 

วันท่ี 1 มิถุนายน 

วันท่ี 1 ธันวาคม 

……………

……………

……………

หัวข้อหน้าท่ี น้ าหนัก ภาระงาน/วัตถุประสงค์ของงาน น้ าหนัก ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ผู้รับมอบหมายงาน ผู้มอบหมายงาน

ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานบ่งช้ี
ความส าเร็จ

องค์ประกอบท่ี 3 ผลผลิตของงาน มีค่าคะแนน 100 คะแนน คิดเป็น 20%

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

(.............................................................................) (................................................................)
........../................./........... ........../................./...........

……………



 
 

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

เรื่อง เกณฑ์การประเมินและค่าคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของบุคลากรสายงานสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ (๓) และข้อ 13 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื ่อง 
เกณฑ์การประเมินและค่าคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายงานสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่การประเมินรอบที่ 2/๒๕๖๒ เป็นต้นไป ในกรณีที่มี
ประกาศมหาวิทยาลัยใดขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 

ข้อ ๓ การกำหนดค่าคะแนนของเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในระบบการประเมิน   
ผลการปฏิบัติราชการบนฐานสมรรถนะของบุคลากรสายงานสนับสนุน มีดังนี ้

(๑) เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  
 (ก) องค์ประกอบที่ ๑ ปริมาณงาน    มีค่าคะแนน ๑๐๐ คะแนน  
        คิดเป็นร้อยละ ๒๕ 
 (ข) องค์ประกอบที่ ๒ คุณภาพของงาน   มีค่าคะแนน ๑๐๐ คะแนน  
        คิดเป็นร้อยละ ๒๕ 
 (ค) องค์ประกอบที่ ๓ ผลผลิตของงาน   มีค่าคะแนน ๑๐๐ คะแนน 
        คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 
 (๒) เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  
  (ก) องค์ประกอบที่ ๔ สมรรถนะ    มีค่าคะแนน ๑๐๐ คะแนน 
         คิดเป็นร้อยละ ๑๕ 
  (ข) องค์ประกอบที่ ๕ ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์     
         มีค่าคะแนน ๑๐๐ คะแนน 
         คิดเป็นร้อยละ ๑๕ 

ข้อ ๔ เกณฑ์การประเมิน… 

(ร่าง)  





- ๓ - 

เอกสารแนบท้าย  
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

เรื่อง เกณฑ์การประเมินและค่าคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของบุคลากรสายงานสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
-------------------------------------------------- 

๑. รายละเอียดเกณฑ์การประเมินและค่าคะแนน 
องค์ประกอบที่ ๕ ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  

ความร่วมมือในการปฏิบัติราชการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ร้อยละ ๑๕ 

๑. ความร่วมมือในการปฏิบัติราชการ ๗ 
๑.๑ ผลการเข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย  
ไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง 

๒ 

๑.๒ การสร้างความยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 
     ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อหน่วยงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓.๕      
     (การให้ข้อมูล หรือคำปรึกษากับหน่วยงานภายนอก) 

๒ 

๑.๓ การให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการของหน่วยงาน  ๓ 
๒. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน) ๘ 
๒.๑ ร้อยละของตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของหน่วยงาน 

๒.๑.๑ บรรลุผล มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของตัวชี้วัด 
๒.๑.๒ บรรลุผล ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ ของตัวชี้วัด 
๒.๑.๓ บรรลุผล ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ ของตัวชี้วัด                    
๒.๑.๔ บรรลุผล ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของตัวชี้วัด                       

 
 

๔ 
๓ 
๒ 
๑ 

๒.๒ ผลการดำเนินงานที่มอบหมาย  ๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๔ - 

เอกสารแนบท้าย 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

เรื่อง เกณฑ์การประเมินและค่าคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของบคุลากรสายงานสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
-------------------------------------------------- 

๒. รายละเอียดค่าน้ำหนักคะแนนการประเมินของผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๒.๑ ผู้ปฏิบัติงานในคณะ 

ส่วนการ
ประเมิน 

มิติที่ ๑ 

(ตนเอง) 

มิติที่ ๒ ผู้บังคับบัญชา มิติที่ ๓ 

(เพื่อน
ร่วมงาน) 

รวม 
ค่า

น้ำหนัก 

(๑๐๐) คณบดี 
รองคณบดี 
(1 คน)  

หัวหน้า
สำนักงาน
คณบดี 

หัวหน้างาน 

องค์ ๑ / ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๔๐ - ๑๐๐ ๒๕ 
องค์ ๒ / ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๔๐ - ๑๐๐ ๒๕ 
องค์ ๓ / ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๔๐ - ๑๐๐ ๒๐ 
องค์ ๔ / ๒๐ ๑๕ ๑๕ ๓๐ ๒๐ ๑๐๐ ๑๕ 
องค์ ๕ / ๓๐ ๒๐ ๒๐ ๓๐ - ๑๐๐ ๑๕ 

๒.๒ ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน/สำนัก 

ส่วนการ
ประเมิน 

มิติที่ ๑ 
(ตนเอง) 

มิติที่ ๒ ผู้บังคับบัญชา 
มิติที่ ๓ 
(เพื่อน

ร่วมงาน) 
รวม 

ค่า
น้ำหนัก 
(๑๐๐) 

ผอ.สถาบัน/
สำนัก 

รองผอ.
สถาบัน/สำนัก 

(1 คน) 
 

หัวหน้า
สำนักงาน 

หัวหน้า
งาน 

องค์ ๑ / ๒๐ ๓๐ ๑๐ ๔๐ - ๑๐๐ ๒๕ 

องค์ ๒ / ๒๐ ๓๐ ๑๐ ๔๐ - ๑๐๐ ๒๕ 

องค์ ๓ / ๒๐ ๓๐ ๑๐ ๔๐ - ๑๐๐ ๒๐ 

องค์ ๔ / ๒๐ ๑๕ ๑๕ ๓๐ ๒๐ ๑๐๐ ๑๕ 

องค์ ๕ / ๓๐ ๒๐ ๒๐ ๓๐ - ๑๐๐ ๑๕ 

๒.๓ ผู้ปฏิบัติงานในกอง 

ส่วนการ
ประเมิน 

มิติที่ ๑ 

(ตนเอง) 

มิติที่ ๒ ผู้บังคับบัญชา มิติที่ ๓ 

(เพื่อนร่วมงาน) 
รวม 

ค่าน้ำหนัก 

(๑๐๐) ผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน 

องค์ ๑ / ๖๐ ๔๐ - ๑๐๐ ๒๕ 
องค์ ๒ / ๖๐ ๔๐ - ๑๐๐ ๒๕ 
องค์ ๓ / ๖๐ ๔๐ - ๑๐๐ ๒๐ 
องค์ ๔ / ๔๐ ๓๐ ๓๐ ๑๐๐ ๑๕ 
องค์ ๕ / ๖๐ ๔๐ - ๑๐๐ ๑๕ 
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๒.๔ ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานอธิการดี 

ส่วนการ
ประเมิน 

มิติที่ ๑ 
(ตนเอง) 

มิติที่ ๒ ผู้บังคับบัญชา มิติที่ ๓ 
(เพื่อน

ร่วมงาน) 
รวม 

ค่าน้ำหนัก 
(๑๐๐) ผู้อำนวยการสำนักงาน

อธิการบดี 
หัวหน้างาน 

องค์ ๑ / ๖๐ ๔๐ - ๑๐๐ ๒๕ 

องค์ ๒ / ๖๐ ๔๐ - ๑๐๐ ๒๕ 

องค์ ๓ / ๖๐ ๔๐ - ๑๐๐ ๒๐ 

องค์ ๔ / ๔๐ ๓๐ ๓๐ ๑๐๐ ๑๕ 

องค์ ๕ / ๖๐ ๔๐ - ๑๐๐ ๑๕ 

๒.๕ หัวหน้างานในคณะ 

ส่วนการ
ประเมิน 

มิติที่ ๑ 
(ตนเอง) 

มิติที่ ๒ ผู้บังคับบัญชา มิติที่ ๓ 
(เพื่อน

รว่มงาน) 
รวม 

ค่าน้ำหนัก 
(๑๐๐) คณบดี 

รองคณบดี  
(3 คน)  

หัวหน้าสำนักงาน
คณบดี 

องค์ ๑ / ๓๐ ๓๐ ๔๐ - ๑๐๐ ๒๕ 

องค์ ๒ / ๓๐ ๓๐ ๔๐ - ๑๐๐ ๒๕ 

องค์ ๓ / ๓๐ ๓๐ ๔๐ - ๑๐๐ ๒๐ 

องค์ ๔ / ๓๐ ๒๐ ๓๐ ๒๐ ๑๐๐ ๑๕ 

องค์ ๕ / ๔๐ ๓๐ ๓๐ - ๑๐๐ ๑๕ 

๒.๖ หัวหน้างานในสถาบัน/สำนัก 

ส่วนการ
ประเมิน 

มิติที่ ๑ 
(ตนเอง) 

มิติที ่๒ ผู้บงัคับบัญชา มิติที่ ๓ 
(เพื่อน

ร่วมงาน) 
รวม 

ค่าน้ำหนัก 
(๑๐๐) ผอ.สถาบัน/

สำนัก 

รองผอ. 
สถาบัน/สำนัก  

(3 คน)  

หัวหน้า
สำนักงาน

สถาบัน/สำนัก 

องค์ ๑ / ๓๐ ๓๐ ๔๐ - ๑๐๐ ๒๕ 

องค์ ๒ / ๓๐ ๓๐ ๔๐ - ๑๐๐ ๒๕ 

องค์ ๓ / ๓๐ ๓๐ ๔๐ - ๑๐๐ ๒๐ 

องค์ ๔ / ๓๐ ๒๐ ๓๐ ๒๐ ๑๐๐ ๑๕ 

องค์ ๕ / ๔๐ ๓๐ ๓๐ - ๑๐๐ ๑๕ 
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๒.๗ หัวหน้างานในกอง 

ส่วนการ
ประเมิน 

มิติที่ ๑ 
(ตนเอง) 

มิติที่ ๒ ผู้บังคับบัญชา มิติที่ ๓ 
(เพื่อนร่วมงาน) 

รวม 
ค่าน้ำหนัก 

(๑๐๐) ผู้อำนวยการกอง 

องค์ ๑ / ๑๐๐ - ๑๐๐ ๒๕ 

องค์ ๒ / ๑๐๐ - ๑๐๐ ๒๕ 

องค์ ๓ / ๑๐๐ - ๑๐๐ ๒๐ 

องค์ ๔ / ๖๐ ๔๐ ๑๐๐ ๑๕ 

องค์ ๕ / ๑๐๐ - ๑๐๐ ๑๕ 

๒.๘ หัวหน้างานในสำนักงานอธิการบดี 

ส่วนการ
ประเมิน 

มิติที่ ๑ 
(ตนเอง) 

มิติที่ ๒ ผู้บังคับบัญชา มิติที่ ๓ 
(เพื่อนร่วมงาน) 

รวม 
ค่าน้ำหนัก 

(๑๐๐) ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี 

องค์ ๑ / ๑๐๐ - ๑๐๐ ๒๕ 

องค์ ๒ / ๑๐๐ - ๑๐๐ ๒๕ 

องค์ ๓ / ๑๐๐ - ๑๐๐ ๒๐ 

องค์ ๔ / ๖๐ ๔๐ ๑๐๐ ๑๕ 

องค์ ๕ / ๑๐๐ - ๑๐๐ ๑๕ 
 



  
 

 

เรื่อง เกณฑ์และค่าคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากร ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง เกณฑ์และ
ค่าคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตก่ารประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ ๑/๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ การก าหนดค่าคะแนนของเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในระบบการประเมิน   

ผลการปฏิบัติราชการบนฐานสมรรถนะของบุคลากรสายงานวิชาการ มีดังนี้ 
(๑) ผลสัมฤทธิ์ของงาน  

 (ก) องค์ประกอบที่ ๑ ปริมาณงาน    มีค่าคะแนน ๑๐๐ คะแนน  
        คิดเป็นร้อยละ ๔๐ 
 (ข) องค์ประกอบที่ ๒ คุณภาพของงาน    มีค่าคะแนน ๑๐๐ คะแนน  
        คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 
 (ค) องค์ประกอบที่ ๓ ผลผลิตของงาน    มีค่าคะแนน ๑๐๐ คะแนน 
        คิดเป็นร้อยละ ๑๐ 
 (๒) พฤติกรรมการปฏิบัติงาน  
  (ก) องค์ประกอบที่ ๔  สมรรถนะ    มีค่าคะแนน ๑๐๐ คะแนน 
         คิดเป็นร้อยละ ๑๐ 
  (ข) องค์ประกอบที่ ๕ ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์     
         มีค่าคะแนน ๑๐๐ คะแนน 
         คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 
 ข้อ ๔ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายงาน
วิชาการ มีดังนี ้
 (๑) ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  (ก) องค์ประกอบที่ ๑ ปริมาณงาน ให้ประเมินจากภาระงานทางวิชาการ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ร่าง) 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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เอกสารแนบท้าย  

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
เรื่อง เกณฑ์และค่าคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

-------------------------------------------------- 
๑. รายละเอียดเกณฑ์การประเมินและค่าคะแนนองค์ประกอบที่ ๓ ผลผลิตของงาน 

ผลผลิตของงาน ร้อยละ ๑๐  
๑. งานสอน ๑๐ 
๑.๑ งานวิจัยในชั้นเรียน (รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์) ๒ 
๑.๒ เอกสารประกอบการสอน/ เอกสารค าสอน (ฉบับใหม่/ฉบับปรับปรุง) ๒ 

๑.๓ ต ารา (ตามค านิยามในเอกสารแนบท้ายประกาศ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์) 
      ๑.๓.๑ รูปเล่มเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
      ๑.๓.๒ รูปเล่มเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
      ๑.๓.๓ รูปเล่มเสร็จสมบูรณ ์ 
      ๑.๓.๔ รูปเล่มเสร็จสมบูรณ์และใช้ในการเรียนการสอน 
      ๑.๓.๕ รูปเล่มเสร็จสมบูรณ์ ใช้ในการเรียนการสอนและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ e-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ      

 
 
 

๒ 
๔ 
๖ 
๘ 

๑๐ 

๑.๔ หนังสือ (ตามค านิยามในเอกสารแนบท้ายประกาศ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์) 
      ๑.๔.๑ รูปเล่มเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
      ๑.๔.๒ รูปเล่มเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
      ๑.๔.๓ รูปเล่มเสร็จสมบูรณ์ 
      ๑.๔.๔ รูปเล่มเสร็จสมบูรณ์และผ่านการประเมินโดย peer reviewer 
      ๑.๔.๕ รูปเล่มเสร็จสมบูรณ์ ผ่านการประเมินโดย peer reviewer และมีการเผยแพร่
อย่างกว้างขวางด้วยวิธีการพิมพ์ หรอื e-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ      

 
 
 

๒ 
๔ 
๖ 
๘ 

๑๐ 
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ผลผลิตของงาน ร้อยละ ๑๐  
๒. งานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ (ทีไ่ด้ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา) ๑๐ 

๒.๑ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก       
การประชุมวิชาการระดับชาติ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online 

๒ 

๒.๒ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก       
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

๔ 

๒.๓ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ    
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

๖ 

๒.๔ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ ไม่อยู่ ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ           
การอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ หรอืสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

๘ 

๒.๕ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือระดับนานาชาติ  

๑๐ 

๒.๖ งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ที่มีหลักฐานรับรองการน าไปใช้ประโยชน์  
      ๒.๖.๑ การใช้ประโยชน์ทางวิชาการ (การอ้างอิงในวารสารในหรือต่างประเทศ /      
การอ้างอิงในการจัดท าหนังสือหรือรายงานของหน่วยงานระดับกรม/ การอ้างอิงของ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ การอ้างอิงโดยบริษัทมหาชน) 
      ๒.๖.๒ การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย (การน าข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารหรือก าหนดนโยบายของหน่วยงานระดับกรม/ รัฐวิสาหกิจ/ บริษัทมหาชน) 
      ๒.๖.๓ การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน/สังคม (การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยให้แก่
ชุมชน/ท้องถิ่น) 
      ๒.๖.๔ การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (การเจรจาทางธุรกิจที่บรรลุข้อตกลงในการน า
งานวิจัยไปด าเนินการเชิงพาณิชย์) 

 
๔ 
 
 

๖ 
 

๘ 
 

๑๐ 

๓. งานบริการวิชาการแบบมีรายได้ ๑๐ 

๓.๑ รายไดจ้ากการบริการวิชาการทุกประเภท (เฉลี่ยต่อคน) ตามทีแ่ต่ละคณะก าหนด  ๒ 

๓.๒ รายได้จากการบริการวิชาการทุกประเภท (เฉลี่ยต่อคน) ตามทีแ่ต่ละคณะก าหนด ๔ 

๓.๓ รายได้จากการบริการวิชาการทุกประเภท (เฉลี่ยต่อคน) ตามทีแ่ต่ละคณะก าหนด ๖ 

๓.๔ รายได้จากการบริการวิชาการทุกประเภท (เฉลี่ยต่อคน) ตามทีแ่ตล่ะคณะก าหนด ๘ 

๓.๕ รายได้จากการบริการวิชาการทุกประเภท (เฉลี่ยต่อคน) ตามทีแ่ต่ละคณะก าหนด ๑๐ 

 



- ๕ - 
เอกสารแนบท้าย 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
เรื่อง เกณฑ์และค่าคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

-------------------------------------------------- 
๒. รายละเอียดเกณฑ์การประเมินและค่าคะแนน องค์ประกอบที่ ๕  

ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์   
           

ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ร้อยละ ๒๐ 

๑. ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ๑๐ 

๑.๑  ผลการด าเนินงานที่มอบหมาย ๓ 

๑.๒  ผลการเข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการระดับสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย ๒ 

๑.๓  การสร้างความยอมรับจากหน่วยงานภายนอก ๒ 

๑.๔  การให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการคณะ ๓ 

๒. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๑๐ 

๒.๑ ร้อยละของตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของคณะ 

๒ 

๒.๒  ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาคณะ ๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๖ - 
เอกสารแนบท้าย 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
เรื่อง เกณฑ์และค่าคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

-------------------------------------------------- 
๓. รายละเอียดค่าน ้าหนักคะแนนการประเมินของผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๓.๑ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย ์

ส่วนการ
ประเมิน 

มิติที ่๑ 

(ตนเอง) 

มิติที่ ๒ ผู้บังคับบัญชา 
มิติที่ ๓ 

(เพื่อน
ร่วมงาน) 

รวม 

ค่า
น ้าหนัก 

(๑๐๐) 

คณบดี รอง
คณบดี
วิชาการ 

รอง
คณบดี
บริหาร 

รอง
คณบดี
กิจการ 

หัวหน้า
สาขาวิชา/
ประจ้าศูนย ์

องค์ ๑ / - ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๗๐ - ๑๐๐ ๔๐ 

องค์ ๒ / - ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๗๐ - ๑๐๐ ๒๐ 

องค์ ๓ / ๑๐๐ - - - - - ๑๐๐ ๑๐ 

องค์ ๔ / ๒๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๓๐ ๒๐ ๑๐๐ ๑๐ 

องค์ ๕ / ๑๐๐ - - - - - ๑๐๐ ๒๐ 

๓.๒ หัวหน้าสาขาวิชา 

ส่วน
การ

ประเมิน 

มิติที ่๑ 

(ตนเอง) 

มิติที่ ๒ ผู้บังคับบัญชา มิติที่ ๓ 

(เพื่อน
ร่วมงาน) 

รวม 

ค่า
น ้าหนัก 

(๑๐๐) 
คณบดี รองคณบดี

วิชาการ 
รองคณบดี

บริหาร 
รองคณบดี

กิจการ 

องค์ ๑ / - ๖๐ ๒๐ ๒๐ - ๑๐๐ ๔๐ 

องค์ ๒ / - ๖๐ ๒๐ ๒๐ - ๑๐๐ ๒๐ 

องค์ ๓ / ๑๐๐ - - - - ๑๐๐ ๑๐ 

องค์ ๔ / ๓๐ ๓๐ ๑๐ ๑๐ ๒๐ ๑๐๐ ๑๐ 

องค์ ๕ / ๑๐๐ - - - - ๑๐๐ ๒๐ 

 



ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
เรื่อง  หลักเกณฑ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินเพ่ือใชในการพิจารณาประเมินทดลอง
ปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปอยางมีระบบ มีมาตรฐาน
อันจะทําใหไดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ และมีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติงานตอไป

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๙ (๔) ขอ ๒๓ วรรคสาม ขอ ๒๕ วรรคหนึ่ง และขอ ๒๘ (๒)(๓)
แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี
๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไวดังนี้

ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑”

ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป

ขอ ๓ ใหยกเลิก “ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํ ามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประมินทดลองปฏิบัติงานและการ
ประเมินเพ่ือตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับท่ี ๒/๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒”

ขอ ๔ ในประกาศนี้
“การประเมินทดลองปฏิบัติงาน” หมายความวา การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัยท่ีในสัญญาจางระยะท่ี ๑
“การประเมินผลการปฏิบัติงาน” หมายความวา การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการทุก ๓ ป ท่ีมีสัญญาจางระยะท่ี ๒ ระยะท่ี ๓ และระยะท่ี ๔ และการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ กอนครบ
ระยะเวลา ๔ ป ตามสัญญาจางระยะท่ี ๒ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้น
ทุกระยะ ๔ ป ในระหวางอายุสัญญาจางระยะท่ี ๓



๒

ขอ ๕ กําหนดเวลาของสัญญาจางปฏิบัติงานแตละระยะใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยท่ีใชบังคับอยู
ในขณะประเมินผลการปฏิบัติงาน

การนับระยะเวลาของสัญญาจางใหนับตามปปฏิทินและนับระยะเวลาตอเนื่องกัน
ทุกสัญญาจาง

ขอ ๖ ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑
หลักเกณฑ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ

ขอ ๗ เกณฑท่ีใชในการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ ประกอบดวย ๓ องคประกอบ คือ

(๑) องคประกอบท่ี ๑ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีหนวยงานกําหนด ไดแก
(ก) การประเมินทดลองปฏิบัติงาน ตองไดปฏิบัติงานสอนหรือชวยสอนประจําวิชาใด

วิชาหนึ่งท่ีกําหนดไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและงานอ่ืน ๆ ครบตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะ/หนวยงาน
ในชวงระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตองไดปฏิบัติงานครบตามมาตรฐานภาระงานข้ันต่ํา
ของผูดํารงตําแหนงวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด รวมท้ังภาระงานอ่ืนท่ีหนวยงานมอบหมาย ในชวงระยะเวลา
ของสัญญาจางระยะท่ี ๒ ระยะท่ี ๓ และระยะท่ี ๔ ทุกสามป

(ข) มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีปฏิบัติหนาท่ี
(๒) องคประกอบท่ี ๒ คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน ไดแก

(ก) เอาใจใสหาความรูเพ่ิมเติม
(ข) มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ และเตม็เวลา
(ค) ปฏิบัติหนาท่ีตรงตอเวลา ใชเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนประโยชนแกมหาวิทยาลัย

อยางเต็มท่ี และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(ง) ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงรักษาจรรยาบรรณตอวิชาชีพ
(จ) มีมนุษยสัมพันธดี รักษาความสามัคคีในหมูคณะ และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน

ไดเปนอยางดี
(ฉ) มีความเสียสละ อุทิศเวลาใหกับงานท่ีไดรับมอบหมาย และงานบริการท่ีเก่ียวของ

อยางเต็มกําลังความสามารถ รวมท้ังการมีน้ําใจตอเพ่ือนรวมงานและมหาวิทยาลัย
(ช) มีความประพฤติเหมาะสมท้ังในดานสวนตัวและการทํางาน และปฏิบัติตนเปนท่ี

เคารพนับถือ
(ซ) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และไมเลือกปฏิบัติอยางไม

เปนธรรม



๓

(ฌ) รับฟงคําแนะนําและใหความเคารพตอผูบังคับบัญชา รวมท้ังใหความคิดเห็นและ
เสนอแนะตอผูบังคับบัญชาโดยสุจริตในสิ่งท่ีเห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบของตน

(ญ) ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา ผูรับบริการ ประชาชน และสังคม
ดวยความมีน้ําใจ มีอัธยาศัยท่ีดี เอ้ือเฟอ ปราศจากอคติ และใชกิริยาวาจาท่ีสุภาพออนโยน

(๓) องคประกอบท่ี ๓ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย ๓ ดาน ไดแก
(ก) ดานการสอน

- ความสามารถในการสอนและระดบัคุณภาพงานสอน โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
การสอน และการประเมินของผูสอนรวม

- ความสามารถในการผลิตผลงานดานการสอน เชน คูมือการสอน เอกสารประกอบ
การสอน สื่อการสอน เปนตน

(ข) ดานงานวิชาการ งานวิจัย หรืองานอ่ืนท่ีเทียบเทา
- ความสามารถดานวิชาการ โดยพิจารณาจากความรูในเนื้อหาวิชาการและ

ความสามารถท่ีจะสอนไดหลายวิชา รวมท้ังการติดตามความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาท่ีจะสอนและ
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหม ๆ และการมีผลงานทางวิชาการเปนท่ียอมรับ

- ความสามารถดานวิจัย และการเขียนบทความทางวิชาการ หนังสือ/ตํารา พิจารณา
จากภาระงาน ปริมาณงาน คุณภาพ และจริยธรรมในการทํางานวิชาการ ตองไมลอกเลียนผลงานผูอ่ืนโดยไมอางอิง
ชื่อเจาของหรือโดยไมไดรับอนุญาต

(ค) ดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ดานการบริหาร หรือดานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย

- การกําหนดตารางเวลาใหนักศึกษาเขาพบ และจํานวนชั่วโมงในการใหคําปรึกษาแก
นักศึกษาตอสัปดาห

- จํานวนนักศึกษาในความดูแลในฐานะอาจารยท่ีปรึกษา และการใหคําแนะนําแก
นักศึกษา

- การดูแลใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม
- ความรับผิดชอบในการทํางานบริการวิชาการ หรืองานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

หรืองานบริหารตามท่ีไดรับมอบหมาย
- คุณภาพงานบริการทางวิชาการท่ีสอดคลองกับวิชาชีพหรือสาขาวิชา
- จํานวนครั้งท่ีไดรับเชิญเปนวิทยากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน

ขอ ๘ ในการประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ มีข้ันตอนและ
วิธีการประเมิน ดังนี้

(๑) เม่ืออธิการบดีหรือผู ท่ีไดรับมอบหมายมีคําสั่งจางพนักงานมหาวิทยาลัยรายใดแลว
ใหหนวยงานตนสังกัดของพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นแจงใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นทราบถึงกําหนด
ระยะเวลาของสัญญาจาง หลักเกณฑและวิธีการในการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และกําหนดเวลาในการยื่น
ขอรับการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน



๔

(๒) ใหหนวยงานตนสังกัดแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ
ในหนวยงานตามท่ีเห็นสมควรทําหนาท่ีใหการแนะนําและกํากับดูแลการทดลองปฏิบัติงานของผูทดลองปฏิบัติงาน

(๓) ใหหนวยงานตนสังกัดแตงตั้ งคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน ซึ่ งมี
องคประกอบ ดังนี้

(ก)  หัวหนาหนวยงาน เปนประธานกรรมการ
(ข)  ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยในหนวยงานท่ีหัวหนาหนวยงานเห็นสมควร

จํานวน ๒ ถึง ๔ คน เปนกรรมการ โดยใหกรรมการอยางนอย ๑ คน เปนหัวหนาสาขาวิชาหรือผูบังคับบัญชา
ชั้นตนของผูขอรับการประเมิน

ใหหัวหนาหนวยงานแตงตั้งกรรมการหนึ่งคนเปนเลขานุการ
(๔) ใหผูขอรับการประเมินยื่นแบบประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยตามแบบ

หมายเลข ๑ แนบทายประกาศนี้ ตอหัวหนาหนวยงานผานผูบังคับบัญชาชั้นตนภายใน ๓ วันทําการนับแต
ทดลองปฏิบัติงานครบ ๖ เดือน พรอมกับแนบเอกสารประกอบการประเมิน ดังนี้

(ก)  แผนการปฏิบัติงาน
(ข)  แผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน
(ค)  รายงานผลการสอน
(ง)  งานวิจัย หรือผลงานวิชาการอ่ืน ๆ การใหบริการวิชาการ (ถามี)
(จ) รายงานการใหบริการวิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การทํางานบริหาร หรือ

งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย (ถามี)
การนับระยะเวลาเพ่ือยื่นแบบประเมินทดลองปฏิบัตงิานตามวรรคแรก มิใหนับระยะเวลาท่ี

ผูขอรับการประเมินไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร หรือลาปวย ซึ่งจําเปนตองรักษาตัว
เปนเวลานานตั้งแต ๓๐ วันข้ึนไป รวมเขาในระยะเวลาดังกลาว

(๕) เม่ือผูบังคับบัญชาชั้นตนไดรับแบบประเมินแลว ใหกรอกรายละเอียดในสวนท่ีเก่ียวของ
แลวยื่นแบบประเมินตอหัวหนาหนวยงานภายใน ๓ วันทําการนับแตวันท่ีไดรับแบบประเมิน

(๖) ใหหนวยงานตนสังกัดของผูรับการประเมินดําเนินการประเมินทดลองปฏิบัติงานใหแลว
เสร็จภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันท่ีไดรับแบบประเมิน

(๗) ใหกําหนดระดับคะแนนประเมิน ๕ ระดับ ดังนี้
- ระดับ ๕ คะแนน = ดีเดน
- ระดับ ๔ คะแนน = ดมีาก
- ระดับ ๓ คะแนน = ดี
- ระดับ ๒ คะแนน = พอใช
- ระดับ ๑ คะแนน = ต่ํากวาเกณฑ

(๘) ผูขอรับการประเมินทดลองปฏิบัติงานไดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ ในระดับ
ไมต่ํากวา ๓ คะแนน ถือวาผานเกณฑการประเมิน



๕

ผูขอรับการประเมินทดลองปฏิบัติงานไดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ ในระดับต่ํากวา
๓ คะแนน ใหมหาวิทยาลัยเลิกจาง หรือในกรณีท่ีเห็นสมควรจะใหเวลาปรับปรุงตัว ตองไดคะแนนเฉลี่ยรวม
ทุกองคประกอบ ในระดับไมต่ํากวา ๒ คะแนน และทดลองปฏิบัติงานตอไปอีกไมเกิน ๓ เดือนก็ได

(๙) การประเมินของคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติงาน ใหกรรมการแตละรายกรอก
คะแนนประเมินในใบกรอกคะแนนสําหรับกรรมการตามแบบหมายเลข ๓ แนบทายประกาศนี้ โดยนําคะแนน
เฉลี่ยของกรรมการในแตละหัวขอการประเมินกรอกตามแบบหมายเลข ๑ จากนั้นใหรวมคะแนนและคิดคะแนน
เฉลี่ยแตละองคประกอบ และนําคาคะแนนเฉลี่ยของแตละองคประกอบมาคํานวณสรุปเปนผลการประเมิน
และสําเนาใบกรอกคะแนนของกรรมการทุกคนไวเปนหลักฐาน (โดยใบกรอกคะแนนฉบับจริงจัดสงให
กองบริหารงานบุคคล)

(๑๐) ใหหนวยงานตนสังกัดรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการใหผูมีอํานาจสั่งจาง
หรือผูไดรับมอบหมายภายใน ๕ วันทําการนับแตวันท่ีการประเมินทดลองปฏิบัติงานเสร็จสิ้นลง

(๑๑) กรณีผูขอรับการประเมินมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานผานเกณฑการประเมิน
และผูมีอํานาจสั่งจางหรือผูไดรับมอบหมายเห็นชอบกับผลการประเมินดังกลาว ใหผูมีอํานาจสั่งจางหรือผูท่ี
ไดรับมอบหมายอนุมัติการจางและแจงผลการประเมินทดลองปฏิบัติงาน ใหกับผูขอรับการประเมินทราบ
ไมนอยกวา ๕ วันทําการนับแตวันท่ีผูมีอํานาจสั่งจางหรือผูไดรับมอบหมายเห็นชอบกับผลการประเมิน
และดําเนินการทําสัญญาจางตอไป

(๑๒) กรณีผูขอรับการประเมินมีผลการประเมินต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด และผูมีอํานาจสั่งจาง
หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเห็นชอบกับผลการประเมินดังกลาว ใหมหาวิทยาลัยเลิกจางและแจงผลการประเมิน
ทดลองปฏิบัติงาน พรอมสิทธิในการโตแยงเปนลายลักษณอักษร ใหผูขอรับการประเมินทราบไมนอยกวา ๕ วัน
ทําการนับแตวันท่ีผูมีอํานาจสั่งจางหรือผูไดรับมอบหมายเห็นชอบกับผลการประเมิน และใหรายงานมหาวิทยาลัย
ทราบ โดยผูขอรับการประเมินสามารถโตแยงผลการประเมินเปนลายลักษณอักษรถึงผูบังคับบัญชาภายใน
๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับผลการประเมิน

หรือกรณีท่ีเห็นสมควรจะใหเวลาผูขอรับการประเมินปรับปรุงตัว และผูมีอํานาจสั่งจาง
หรือผูไดรับมอบหมายเห็นชอบกับผลการประเมินดังกลาว ใหผูมีอํานาจสั่งจางหรือผูไดรับมอบหมายแจงผล
การประเมินทดลองปฏิบัติงาน ใหกับผูขอรับการประเมินทราบ ไมนอยกวา ๕ วันทําการนับแตวันท่ีผูมีอํานาจ
สั่งจางหรือผูไดรับมอบหมายเห็นชอบกับผลการประเมิน โดยใหทดลองปฏิบัติงานตอไปอีก  ไมเกิน ๓ เดือน ในกรณี
เชนนั้นเม่ือครบ ๓ เดือนแลว ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการประเมินอีกครั้งหนึ่งใหแลวเสร็จภายใน ๑ เดือนนับแต
วันท่ีครบ ๓ เดือนดังกลาว และถาไมผานเกณฑการประเมินใหมหาวิทยาลัยเลิกจาง

ขอ ๙ การประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ ท่ีมีสัญญาจาง
ระยะท่ี ๒ ระยะท่ี ๓ และ ระยะท่ี ๔ ใหมีการประเมินทุก ๓ ป โดยมีข้ันตอนและวธิีการประเมิน ดังนี้

(๑) เม่ืออธิการบดีหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ไดลงนามในสัญญาจางของพนักงานมหาวิทยาลัย
รายใดแลว ใหหนวยงานตนสังกัดแจงพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นทราบถึงกําหนดระยะเวลาของสัญญาจาง
หลักเกณฑและวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกําหนดเวลาในการยื่นขอรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีตองดําเนินการภายใน ๖ เดือนกอนครบกําหนดการประเมิน



๖

(๒) ใหผูขอรับการประเมินยื่นแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตามแบบ
หมายเลข ๒ แนบทายประกาศนี้ ภายใน ๖ เดือนกอนครบกําหนดการประเมิน ตอหัวหนาหนวยงานผาน
ผูบังคับบัญชาชั้นตน พรอมกับแนบเอกสารประกอบการประเมิน ดังนี้

(ก)  แผนการปฏิบัติงาน
(ข)  แผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน
(ค)  รายงานผลการสอน
(ง)  งานวิจัย หรือผลงานวิชาการอ่ืนๆ
(จ) รายงานการใหบริการวิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การทํางานบริหาร หรือ

งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย (ถามี)
(๓) ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนเสนอแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายใน ๓ วันทําการนับแต

วันท่ีไดรับแบบขอรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามลําดับชั้นการบังคับบัญชาจนถึงระดับหัวหนาหนวยงาน
(๔) ใหหัวหนาหนวยงานตนสังกัดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายใน ๕ วัน

ทําการนับแตวันท่ีไดรับแบบขอรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีองคประกอบ ดังนี้
(ก)  หัวหนาหนวยงานเปนประธานกรรมการ
(ข) ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยในหนวยงานนั้นท่ีหัวหนาหนวยงานเห็นสมควร

จํานวน ๒ ถึง ๔ คนเปนกรรมการ โดยใหกรรมการอยางนอย ๑ คนเปนหัวหนาสาขาวิชาหรือผูบังคับบัญชา
ชั้นตนของผูขอรับการประเมิน

ใหหัวหนาหนวยงานแตงตั้งกรรมการหนึ่งคนเปนเลขานุการ
(๕) ใหคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีหนาท่ีพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัย
และหรือหนวยงานกําหนด โดยนําเหตุผลและความเห็นของผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ตลอดจนการเลื่อน
เงินเดือนประจําปในแตละปงบประมาณท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน ในชวงระยะของสัญญาจางมาพิจารณาประกอบดวย

(๖) ใหคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จ ภายใน ๑๐ วัน
ทําการนับแตวันท่ีไดรับแบบประเมิน

(๗) ใหกําหนดระดับคะแนนประเมิน ๕ ระดับ ดังนี้
- ระดับ ๕ คะแนน = ดีเดน
- ระดับ ๔ คะแนน = ดมีาก
- ระดับ ๓ คะแนน = ดี
- ระดับ ๒ คะแนน = พอใช
- ระดับ ๑ คะแนน = ต่ํากวาเกณฑ

(๘) ผูขอรับการประเมินผลการปฏิบัติงานไดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ ในระดับ
ไมต่ํากวา ๓.๕๐ คะแนน ถือวาผานเกณฑการประเมิน



๗

ผูขอรับการประเมินผลการปฏิบัติงานไดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ ในระดับต่ํากวา
๓.๕๐ คะแนน ใหมหาวิทยาลัยเลิกจาง หรือ ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยจะใหโอกาสผูขอรับการประเมินปรับปรุง
การทํางาน ผูขอรับการประเมินผูนั้นตองไดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ ในระดับไมต่ํากวา ๓ คะแนน
และใหผูขอรับการประเมินปรับปรุงการทํางานอีกไมเกิน ๓ เดือนก็ได

(๙) การประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหกรรมการแตละรายกรอก
คะแนนประเมินในใบกรอกคะแนนสําหรับกรรมการตามแบบหมายเลข ๓ แนบทายประกาศนี้ โดยนําคะแนน
เฉลี่ยของกรรมการในแตละหัวขอการประเมินกรอกตามแบบหมายเลข ๒ จากนั้นใหรวมคะแนนและคิดคะแนน
เฉลี่ยแตละองคประกอบ และนําคาคะแนนเฉลี่ยของแตละองคประกอบมาคํานวณสรุปเปนผลการประเมิน
และสําเนาใบกรอกคะแนนของกรรมการทุกคนไวเปนหลักฐาน (โดยใบกรอกคะแนนฉบับจริงจัดสงให
กองบริหารงานบุคคล)

(๑๐) ใหหนวยงานตนสังกัดรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการใหผูมีอํานาจสั่งจาง
หรือผูไดรับมอบหมายภายใน ๑๐ วันทําการนับแตวันท่ีการประเมินผลการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นลง

(๑๑) ในกรณีผูขอรับการประเมินมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน และผูมีอํานาจสั่ง
จางหรือผูไดรับมอบหมายเห็นชอบกับผลการประเมินดังกลาว ใหผูมีอํานาจสั่งจางหรือผูไดรับมอบหมายแจงผล
การประเมินการปฏิบัติงาน ใหกับผูขอรับการประเมินทราบ ไมนอยกวา ๕ วันทําการนับแตวันท่ีผูมีอํานาจสั่งจาง
หรือผูไดรับมอบหมายเห็นชอบกับผลการประเมิน

(๑๒) ในกรณีผูขอรับการประเมินมีผลการประเมินต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดและผูมีอํานาจสั่ง
จางหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเห็นชอบกับผลการประเมินดังกลาว ใหมหาวิทยาลัยเลิกจาง และแจงผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน พรอมสิทธิในการโตแยงเปนลายลักษณอักษร ใหผูขอรับการประเมินทราบไมนอยกวา
๕ วันทําการ นับแตวันท่ีผูมีอํานาจสั่งจางหรือผูไดรับมอบหมายเห็นชอบกับผลการประเมิน และใหรายงาน
มหาวิทยาลัยทราบ โดยผูขอรับการประเมินสามารถโตแยงผลการประเมินเปนลายลักษณอักษรถึง
ผูบังคับบัญชาภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับผลการประเมิน

หรือกรณีท่ีเห็นสมควรจะใหเวลาผูขอรับการประเมินปรับปรุงการทํางาน และผูมีอํานาจ
สั่งจางหรือผูไดรับมอบหมายเห็นชอบกับผลการประเมินดังกลาว ใหผูมีอํานาจสั่งจางหรือผูไดรับมอบหมายแจงผล
การประเมินการปฏิบัติงาน ใหกับผูขอรับการประเมินทราบ ไมนอยกวา ๕ วันทําการนับแตวันท่ีผูมีอํานาจสั่งจาง
หรือผูไดรับมอบหมายเห็นชอบกับผลการประเมิน โดยใหปฏิบัติงานตอไปอีกไมเกิน ๓ เดือน ในกรณีเชนนั้น
เม่ือครบ ๓ เดือนแลว ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการประเมินอีกครั้งหนึ่งใหแลวเสร็จภายใน ๑ เดือนนับแตวันท่ีครบ
๓ เดือนดังกลาว และถาไมผานเกณฑการประเมินใหมหาวิทยาลัยเลิกจาง

(๑๓) การประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการซึ่งอยู
ระหวางการลาศึกษาตอ ใหประเมินโดยพิจารณาจากความประพฤตแิละผลการศึกษาระหวางลาศึกษาตอ



๘

หมวด ๒
หลักเกณฑ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือ เช่ียวชาญเฉพาะ

ขอ ๑๐ เกณฑท่ีใชในการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ ประกอบดวย ๓
องคประกอบ คือ

(๑) องคประกอบท่ี ๑ คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน ไดแก
(ก) มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายตลอดจนงานบริการท่ีเก่ียวของ
(ข) มีความขยันหม่ันเพียรและความอุตสาหะ ตลอดจนความตั้งใจมุงม่ันท่ีจะทํางานใหสําเร็จ
(ค) มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี และใหความรวมมือในการ

ดําเนินงานและการแกปญหาของสวนรวม
(ง) การแสดงออกถึงการมีจิตสํานึกท่ีดีในการใหบริการ อํานวยความสะดวกแกนักศึกษา

ผูรับบริการ ประชาชน และสังคม ดวยความมีน้ําใจ มีอัธยาศัยท่ีดี เอ้ือเฟอ ปราศจากอคติ และใชกิริยาวาจาท่ีสุภาพ
ออนโยน

(จ) มีความเสียสละ อุทิศเวลาใหกับงานท่ีไดรับมอบหมาย ปฏิบัติงานตรงตอเวลา ใชเวลา
ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนประโยชนแกมหาวิทยาลัยอยางเต็มท่ี และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

(ฉ) มีความสนใจในการพัฒนาตนเองเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดเปนผลดี
(ช) เชาวปญญาและความสามารถในการแกปญหาและมีความถนัดในงานท่ีไดรับมอบหมาย

ใหปฏิบัติ
(ซ) ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงรักษาจรรยาบรรณตอวิชาชีพ
(ฌ) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และไมเลือกปฏิบัติอยางไม

เปนธรรม
(ญ) รับฟงคําแนะนําและใหความเคารพตอผูบังคับบัญชา รวมท้ังใหความคิดเห็นและ

เสนอแนะตอผูบังคับบัญชาโดยสุจริตในสิ่งท่ีเห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบของตน
(๒) องคประกอบท่ี ๒ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย ๒ ดาน ไดแก

(ก) ดานคุณภาพและปริมาณงาน โดยพิจารณาถึงระดับคุณภาพของผลงานและปริมาณ
งานท่ีไดปฏิบัติตามภาระงานท่ีไดรับมอบหมายในชวงระยะเวลาการประเมิน

(ข) ดานความรูความสามารถท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง และในการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย

(๓) องคประกอบท่ี ๓ คุณลักษณะสวนบุคคล
(ก) ประพฤติตนอยูในวินัยของราชการ และความประพฤติสวนตัวเหมาะสม
(ข) มีมนุษยสัมพันธท่ีดตีอผูบังคับบัญชา ผูรวมงานและบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
(ค) ไดรับการยอมรับและไดรับความรวมมือจากเพ่ือนรวมงานในการปฏิบัติงาน
(ง) เปนผูท่ีมีพฤติกรรมและทัศนคติในเชิงบวกในการทํางานและตอผูรวมงาน



๙

ขอ ๑๑ การประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ
หรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ มีข้ันตอนและวิธีการประเมิน ดังนี้

(๑) เม่ืออธิการบดีหรือผู ท่ีไดรับมอบหมายมีคําสั่งจางพนักงานมหาวิทยาลัยรายใดแลว
ใหหนวยงานตนสังกัดของพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นแจงใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นทราบถึงกําหนด
ระยะเวลาของสัญญาจาง หลักเกณฑและวิธีการในการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และกําหนดเวลาในการยื่น
ขอรับการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน

(๒) ใหหนวยงานตนสังกัดแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทท่ัวไป
วิชาชีพเฉพาะ หรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ ในหนวยงานตามท่ีเห็นสมควรทําหนาท่ีใหการแนะนํา / กํากับดูแลการทดลอง
ปฏิบัติงานของผูทดลองปฏิบัติงาน

(๓) ใหหนวยงานตนสังกัดแตงตั้ งคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน ซึ่ งมี
องคประกอบ ดังนี้

(ก) หัวหนาหนวยงานเปนประธานกรรมการ
(ข) ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยในหนวยงานท่ีหัวหนาหนวยงานเห็นสมควร

จํานวน ๒ ถึง ๔ คนเปนกรรมการ โดยใหกรรมการอยางนอย ๑ คน เปนผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูขอรับ
การประเมิน

ใหหัวหนาหนวยงานแตงตั้งกรรมการหนึ่งคนเปนเลขานุการ
(๔) ใหผูขอรับการประเมินยื่นแบบประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยตามแบบ

หมายเลข ๔ แนบทายประกาศนี้ ตอหัวหนาหนวยงานผานผูบังคับบัญชาชั้นตนภายใน ๓ วันทําการนับแตทดลอง
ปฏิบัติงานครบ ๖ เดือน

การนับระยะเวลาเพ่ือยื่นแบบประเมินทดลองปฏิบัติงานตามวรรคแรก มิใหนับระยะเวลาท่ี
ผูขอรับการประเมินไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร หรือลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัว
เปนเวลานานตั้งแต ๓๐ วันข้ึนไป รวมเขาในระยะเวลาดังกลาว

(๕) เม่ือผูบังคับบัญชาชั้นตนไดรับแบบประเมินแลว ใหกรอกรายละเอียดในสวนท่ีเก่ียวของ
แลวยื่นแบบประเมินตอหัวหนาหนวยงานภายใน ๓ วันทําการนับแตวันท่ีไดรับแบบประเมิน

(๖) ใหหนวยงานตนสังกัดของผูรับการประเมินดําเนินการประเมินทดลองปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ
ภายใน ๕ วันทําการนับแตวันท่ีไดรับแบบประเมิน

(๗) ใหกําหนดระดับคะแนนประเมิน ๕ ระดับ ดังนี้
- ระดับ ๕ คะแนน = ดีเดน
- ระดับ ๔ คะแนน = ดมีาก
- ระดับ ๓ คะแนน = ดี
- ระดับ ๒ คะแนน = พอใช
- ระดับ ๑ คะแนน = ต่ํากวาเกณฑ



๑๐

(๘) ผูขอรับการประเมินทดลองปฏิบัติงานไดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ ในระดับ
ไมต่ํากวา ๓ คะแนน ถือวาผานเกณฑการประเมิน

ผูขอรับการประเมินทดลองปฏิบัติงานไดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ ในระดับต่ํากวา
๓ คะแนน ใหมหาวิทยาลัยเลิกจาง หรือในกรณีท่ีเห็นสมควรจะใหเวลาปรับปรุงตัว ตองไดคะแนนเฉลี่ยรวม
ทุกองคประกอบ ในระดับไมต่ํากวา ๒ คะแนน และทดลองปฏิบัติงานตอไปอีกไมเกิน ๓ เดือนก็ได

(๙) การประเมินของคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติงาน ใหกรรมการแตละรายกรอก
คะแนนประเมินในใบกรอกคะแนนสําหรับกรรมการตามแบบหมายเลข ๖ แนบทายประกาศนี้ โดยนําคะแนน
เฉลี่ยของกรรมการในแตละหัวขอการประเมินกรอกตามแบบหมายเลข ๔ จากนั้นใหรวมคะแนนและ
คิดคะแนนเฉลี่ยแตละองคประกอบ และนําคาคะแนนเฉลี่ยของแตละองคประกอบมาคํานวณสรุปเปนผล
การประเมิน และสําเนาใบกรอกคะแนนของกรรมการทุกคนไวเปนหลักฐาน (โดยใบกรอกคะแนนฉบับจริง
จัดสงใหกองบริหารงานบุคคล)

(๑๐) ใหหนวยงานตนสังกัดรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการใหผูมีอํานาจสั่งจาง
หรือผูไดรับมอบหมายภายใน ๕ วันทําการนับแตวันท่ีการประเมินทดลองปฏิบัติงานเสร็จสิ้นลง

(๑๑) กรณีผูขอรับการประเมินมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานผานเกณฑการประเมิน
และผูมีอํานาจสั่งจางหรือผูไดรับมอบหมายเห็นชอบกับผลการประเมินดังกลาว ใหผูมีอํานาจสั่งจางหรือผูท่ีไดรับ
มอบหมายอนุมัติการจางและแจงผลการประเมินทดลองปฏิบัติงาน ใหกับผูขอรับการประเมินทราบ ไมนอยกวา ๕ วัน
ทําการนับแตวนัท่ีผูมีอํานาจสั่งจางหรือผูไดรับมอบหมายเห็นชอบกับผลการประเมิน และดําเนินการทําสัญญาจาง
ตอไป

(๑๒) กรณีผูขอรับการประเมินมีผลการประเมินต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด และผูมีอํานาจสั่งจาง
หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเห็นชอบกับผลการประเมินดังกลาว ใหมหาวิทยาลัยเลิกจางและแจงผลการประเมินทดลอง
ปฏิบัติงาน พรอมสิทธิในการโตแยงเปนลายลักษณอักษร ใหผูขอรับการประเมินทราบไมนอยกวา ๕ วันทําการ
นับแตวันท่ีผูมีอํานาจสั่งจางหรือผูไดรับมอบหมายเห็นชอบกับผลการประเมิน และใหรายงานมหาวิทยาลัยทราบ
โดยผูขอรับการประเมินสามารถโตแยงผลการประเมินเปนลายลักษณอักษรถึงผูบังคับบัญชาภายใน
๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับผลการประเมิน

หรือกรณีท่ีเห็นสมควรจะใหเวลาผูขอรับการประเมินปรับปรุงตัว และผูมีอํานาจสั่งจาง
หรือผูไดรับมอบหมายเห็นชอบกับผลการประเมินดังกลาว ใหผูมีอํานาจสั่งจางหรือผูไดรับมอบหมายแจงผล
การประเมินทดลองปฏิบัติงาน ใหกับผูขอรับการประเมินทราบ ไมนอยกวา ๕ วันทําการนับแตวันท่ีผูมีอํานาจ
สั่งจางหรือผูไดรับมอบหมายเห็นชอบกับผลการประเมิน โดยใหทดลองปฏิบัติงานตอไปอีก  ไมเกิน ๓ เดือน ในกรณี
เชนนั้นเม่ือครบ ๓ เดือนแลว ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการประเมินอีกครั้งหนึ่งใหแลวเสร็จภายใน ๑ เดือนนับแต
วันท่ีครบ ๓ เดือนดังกลาว และถาไมผานเกณฑการประเมินใหมหาวิทยาลัยเลิกจาง



๑๑

ขอ ๑๒ การประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภททั่วไป
วิชาชีพเฉพาะ หรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ ใหมีการประเมินทุก ๔ ป โดยมีข้ันตอนและวิธีการประเมิน ดังนี้

(๑) เม่ืออธิการบดีหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ไดลงนามในสัญญาจางของพนักงานมหาวิทยาลัย
รายใดแลว ใหหนวยงานตนสังกัดแจงพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นทราบถึงกําหนดระยะเวลาของสัญญาจาง
หลักเกณฑและวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกําหนดเวลาในการยื่นขอรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีตองดําเนินการภายใน ๖ เดือนกอนครบกําหนดอายุสัญญา ๔ ป

(๒) ใหผูขอรับการประเมินยื่นแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตามแบบ
หมายเลข ๕ แนบทายประกาศนี้ ภายใน ๖ เดือนกอนครบกําหนดอายุสัญญา ๔ ป ตอหัวหนาหนวยงานผาน
ผูบังคับบัญชาชั้นตน

(๓) ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนเสนอแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายใน ๓ วันทําการนับแต
วันท่ีไดรับแบบขอรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามลําดับชั้นการบังคับบัญชาจนถึงระดับหัวหนาหนวยงาน

(๔) ใหหัวหนาหนวยงานตนสังกัดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายใน ๕ วัน
ทําการนับแตวันท่ีไดรับแบบขอรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีองคประกอบ ดังนี้

(ก)  หัวหนาหนวยงานเปนประธานกรรมการ
(ข) ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยในหนวยงานนั้นท่ีหัวหนาหนวยงานเห็นสมควร

จํานวน ๒ ถึง ๔ คนเปนกรรมการ โดยใหกรรมการอยางนอย ๑ คนเปนผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูขอรับ
การประเมิน

ใหหัวหนาหนวยงานแตงตั้งกรรมการหนึ่งคนเปนเลขานุการ
(๕) ใหคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีหนาท่ีพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยและหรือหนวยงานกําหนด โดยนําเหตุผลและความเห็นของ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ตลอดจนการเลื่อนเงินเดือนประจําปในแตละปงบประมาณท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย
ไดรับเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน ในชวงระยะของสัญญาจางมาพิจารณาประกอบดวย

(๖) ใหคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จ ภายใน ๑๐ วัน
ทําการนับแตวันท่ีไดรับแบบประเมิน

(๗) ใหกําหนดระดับคะแนนประเมิน ๕ ระดับ ดังนี้
- ระดับ ๕ คะแนน = ดีเดน
- ระดับ ๔ คะแนน = ดมีาก
- ระดับ ๓ คะแนน = ดี
- ระดับ ๒ คะแนน = พอใช
- ระดับ ๑ คะแนน = ต่ํากวาเกณฑ

(๘) ผูขอรับการประเมินผลการปฏิบัติงานไดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ ในระดับ
ไมต่ํากวา ๓.๕๐ คะแนน ถือวาผานเกณฑการประเมิน



๑๒

ผูขอรับการประเมินผลการปฏิบัติงานไดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ ในระดับต่ํากวา
๓.๕๐ คะแนน ใหมหาวิทยาลัยเลิกจาง หรือ ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยจะใหโอกาสผูขอรับการประเมินปรับปรุง
การทํางาน ผูขอรับการประเมินผูนั้นตองไดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ ในระดับไมต่ํากวา ๓ คะแนน
และใหผูขอรับการประเมินปรับปรุงการทํางานอีกไมเกิน ๓ เดือนก็ได

(๙) การประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหกรรมการแตละรายกรอก
คะแนนประเมินในใบกรอกคะแนนสําหรับกรรมการตามแบบหมายเลข ๖ แนบทายประกาศนี้ โดยนําคะแนน
เฉลี่ยของกรรมการในแตละหัวขอการประเมินกรอกตามแบบหมายเลข ๕ จากนั้นใหรวมคะแนน
และคิดคะแนนเฉลี่ยแตละองคประกอบ และนําคาคะแนนเฉลี่ยของแตละองคประกอบมาคํานวณสรุป
เปนผลการประเมิน และสําเนาใบกรอกคะแนนของกรรมการทุกคนไวเปนหลักฐาน (โดยใบกรอกคะแนนฉบับจริง
จัดสงใหกองบริหารงานบุคคล)

(๑๐) ใหหนวยงานตนสังกัดรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการใหผูมีอํานาจสั่งจาง
หรือผูไดรับมอบหมายภายใน ๑๐ วันทําการนับแตวันท่ีการประเมินผลการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นลง

(๑๑) กรณีผูขอรับการประเมินมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน และผูมีอํานาจสั่งจาง
หรือผูไดรับมอบหมายเห็นชอบกับผลการประเมินดังกลาว ใหผูมีอํานาจสั่งจางหรือผูไดรับมอบหมายแจงผล
การประเมินการปฏิบัติงาน ใหกับผูขอรับการประเมินทราบ ไมนอยกวา ๕ วันทําการนับแตวันท่ีผูมีอํานาจสั่งจาง
หรือผูไดรับมอบหมายเห็นชอบกับผลการประเมิน

(๑๒) กรณีผูขอรับการประเมินมีผลการประเมินต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดและผูมีอํานาจสั่งจาง
หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเห็นชอบกับผลการประเมินดังกลาว ใหมหาวิทยาลัยเลิกจาง และแจงผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน พรอมสิทธิในการโตแยงเปนลายลักษณอักษร ใหผูขอรับการประเมินทราบไมนอยกวา ๕ วันทําการ
นับแตวันท่ีผูมีอํานาจสั่งจางหรือผูไดรับมอบหมายเห็นชอบกับผลการประเมิน และใหรายงานมหาวิทยาลัยทราบ
โดยผูขอรับการประเมินสามารถโตแยงผลการประเมินเปนลายลักษณอักษรถึงผูบังคับบัญชาภายใน
๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับผลการประเมิน

หรือกรณีท่ีเห็นสมควรจะใหเวลาผูขอรับการประเมินปรับปรุงการทํางาน และผูมีอํานาจ
สั่งจางหรือผูไดรับมอบหมายเห็นชอบกับผลการประเมินดังกลาว ใหผูมีอํานาจสั่งจางหรือผูไดรับมอบหมายแจงผล
การประเมินการปฏิบัติงาน ใหกับผูขอรับการประเมินทราบ ไมนอยกวา ๕ วันทําการนับแตวันท่ีผูมีอํานาจสั่งจาง
หรือผูไดรับมอบหมายเห็นชอบกับผลการประเมิน โดยใหปฏิบัติงานตอไปอีกไมเกิน ๓ เดือน ในกรณีเชนนั้น
เม่ือครบ ๓ เดือนแลว ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการประเมินอีกครั้งหนึ่งใหแลวเสร็จภายใน ๑ เดือนนับแตวันท่ีครบ
๓ เดือนดังกลาว และถาไมผานเกณฑการประเมินใหมหาวิทยาลัยเลิกจาง

(๑๓) การประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภททั่วไป
วิชาชีพเฉพาะ หรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งอยูระหวางการลาศึกษา ใหประเมินโดยพิจารณาจากความประพฤติ
และผลการศึกษาระหวางลาศึกษาตอ





 
 
 
 
 
 
 

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
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ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบุคลากร 
พ.ศ. 2562 

 
  เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล จึงเห็นสมควรกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบุคลากร 

  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 (1) และข้อ 8 (2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการสวัสดิการในการประชุม
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 คณะกรรมการสวัสดิการจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  

  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
บุคลากร พ.ศ. 2562” 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 “หน่วยงาน” หมายความว่า คณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัย กองหรือส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า ทั้งที่มีการจัดการเรียนการสอนและมิได้มีการจัดการเรียนการสอน
ในสังกัดมหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานภายในที่จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยด้วย 
 “กองทุนสวัสดิการ” หมายความว่า กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 “สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน 
แต่ไม่หมายความรวมถึงคลินิกเอกชน 
 “สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลซึ่งเป็นส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาลของ
มหาวิทยาลัยของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา องค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โรงพยาบาลประสานมิตร 
และสถานพยาบาลอ่ืนตามที่กระทรวงการคลังกำหนด 
 

“สถานพยาบาล... 
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 “สถานพยาบาลของเอกชน” หมายความว่า สถานพยาบาลที่มีลักษณะการให้บริการเป็น
โรงพยาบาล ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 “ผู้มีสิทธิ” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยบทนิยาม และลูกจ้างตามหมวด ๑๑ ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
 “ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาที่นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ไปจนถึงวันที่  
30 กันยายน ของปีถัดไป และใช้ พ.ศ. ของปีถัดไปเป็นปีงบประมาณ 
  “การรักษาพยาบาล” หมายความว่า การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยตรง
แก่ผู้มีสิทธิเพ่ือการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต 
แต่ไม่รวมถึงการเสริมความงาม 
 “ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรกัษาพยาบาล ดังต่อไปนี้ 
   (1) ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเลือดและส่วนประกอบของ
เลือดหรือสารทดแทน ค่าน้ำยาหรืออาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน และอ่ืน ๆ ทำนองเดียวกันที่ใช้ในการ 
บำบัดรักษาโรค 
   (2) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค รวมทัง้ค่าซ่อมแซมอวัยวะ
เทียมและอุปกรณ์ดังกล่าว และอุปกรณ์ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
   (3) ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล ค่าตรวจวินิจฉัยโรค 
ค่าวิเคราะห์โรคแต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียมพิเศษและ
ค่าบริการอื่นทำนองเดียวกันทีมี่ลักษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ 
   (4) ค่าตรวจครรภ์ ค่าคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร 
   (5) ค่าห้องและค่าอาหาร ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล 
   (6) ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค 
   (7) ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 
   (8) ค่าใช้จ่ายอืน่ทีจ่ำเป็นแก่การรักษาพยาบาล 

 ข้อ  ๔  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด ๑ 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

  ข้อ 5 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี ่ยวกับการรักษาพยาบาลตามระเบียบนี ้  ให้นำ
กฎหมายหรือหลักเกณฑ์วิธีการที ่เกี่ยวกับสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามาใช้โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  

 ข้อ 6 ให้บุคลากรผู้มีสิทธิมีสิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ได้ไม่เกิน 
50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อคนต่อปีงบประมาณ 

 ข้อ 7 บุคลากรผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามระเบียบนี้ 
ให้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการดั งกล่าวของตนจากแหล่งอื่ นทั้งหมดก่อน หากเบิกได้ต่ำกว่าอัตรา
ค่ารักษาพยาบาลอัตราที่เบิกได้ตามระเบียบนี้ให้เบิกได้เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่เท่านั้น 

 
 

หมวด 2 วิธีการเบิก ... 
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หมวด 2 
วิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

 

 ข้อ 8 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะ
กรณีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตามระเบียบนี้เท่านั้น 

 ข้อ 9 ในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้บุคลากรผู้มีสิทธิยื่นแบบ
คำขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 10 ณ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี หรือหน่วยเบิกจ่ายของ
แต่ละศูนย์พื้นที่ ตามหน่วยงานที่ตนสังกัดตามคำสั่งจ้างของมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ ได้ชำระค่ารักษาพยาบาลตามที่ปรากฏในหลักฐานการชำระเงินค่ารักษาพยาบาลจาก
สถานพยาบาล หากเกินกำหนดเวลาการยื่นให้ถือว่าสละสิทธิและจะขอเบิกจ่ายย้อนหลังมิได้ 

 ในกรณีที่บุคลากรผู้มีสิทธิยื่นคำขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
ยื่นแบบคำขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยเบิกจ่ายตามข้อ 9 ไม่ถูกต้อง ให้หน่วยงานตามข้อ 9 ที่รับเรื่อง
ดำเนินการจัดส่งแบบคำขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของบุคลากรผู้มีสิทธิไปยังหน่วยงานเบิกจ่าย
ที่ถูกต้อง และให้ถือเอาวันที่บุคลากรผู้มีสิทธิจัดส่งแบบคำขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน
ต่อหน่วยงานนั้น เป็นวันยื่นคำขอ 

 ข้อ 10 ในการขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้ผู้มีสิทธิกรอกแบบคำขอ
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยยื่นแบบคำขอเบิกดังกล่าว
พร้อมเอกสารหลักฐานซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสาร ดังต่อไปนี้  
   (1) ใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลซึ่งอย่างน้อยต้องระบุรายการดังต่อไปนี้ 
    (1.1) ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน 
    (1.2) วัน เดือน ปีที่รับเงิน 
    (1.3) รายการแสดงการรับเงินระบุประเภทของค่ารักษาพยาบาล 
    (1.4) จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
    (1.5) ลายมือชื่อของผู้รับเงนิ 
   (2) ใบสั่งยา กรณีท่ีโรงพยาบาลไม่มียาจำหน่าย 
   (3) ใบรับรองรายการยา อวัยวะเทียม อุปกรณ์ในการบำบัดโรค หรืออุปกรณ์
ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ที่ไม่มีจำหน่ายในสถานพยาบาล 

ข้อ 11 มหาวิทยาลัยสามารถระงับสิ ทธิการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลกรณทีีผู่้มีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลอันเป็นผลโดยตรงของเหตุดังต่อไปนี้ 

  (1) การเสพสุรา เสพของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดอ่ืนจนไม่อาจครองสติได้จนเป็นเหตุ
ให้เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล 

  (2) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  (3) การกระทำอันเกิดจากการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  (4) จงใจทำให้ตนเองเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ หรือยอมให้ผู้อ่ืนกระทำให้ตน

เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล 

(5) การกระทำ... 





 
 
 
 
 

แบบคำขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบุคลากร 
โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง  พร้อมท้ังกรอกข้อความเท่าท่ีจำเป็น 
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       เลขบัตรประจำตวัประชาชน ......................……………………………………………         
        พนักงานมหาวิทยาลัย    พนักงานราชการ    ลกูจ้างตามหมวด ๑๑ ของข้อบังคับ     
       ตำแหน่ง………………………………………….....……............. สังกัด…………………..…………………………………………………………..................... 
       ศูนย์พื้นที่.............................................................................. 
 
. 

2. ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล เนือ่งมาจากป่วยเป็นโรค/เข้ารับการรักษาอาการ.......................………………………………………….………… 
........................................................................................................................................................................................................... 
และได้เข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลจาก (ชื่อสถานพยาบาล)………………………………………………………….…………………………………. 
ซึ่งเป็นสถานพยาบาลของ   ทางราชการ   เอกชน ตั้งแต่วนัที่…………….………....….…………...........................................ถึงวันที ่
...........................................................เป็นเงินรวมทั้งสิน้………………….……….............................................................................บาท 
(........……………………………………….………..................………........)ตามใบเสร็จรับเงิน/เอกสารที่แนบ จำนวน………………………..ฉบับ 

 

3. ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลบุคลากร ตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลบุคลากร พ.ศ.2562 ทั้งนี้ ข้าพเจ้า
ได้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลบุคลากรของตนจากแหล่งอ่ืนแล้ว ซึ่งอัตราค่ารักษาพยาบาลจากแหล่งอ่ืนเบิกได้
ต่ำกว่าอัตราค่ารักษาพยาบาลอัตราที่เบิกได้ตามระเบียบนี้ ข้าพเจ้าจึงขอเบิกเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ 
เป็นเงิน………………………….......................บาท (……………………….…..….................................................………………………………………….)             

4. เรียน  ผู้อำนวยการกองคลัง / ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ……………………………..…………………………….         
              ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบุคลากรตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลบุคลากร พ.ศ.2562 และข้อความที่ระบุข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ             

 
                                                               

                                                         (ลงชื่อ)…………………………………………………...... ผู้เบิกเงินสวัสดิการ 
                                        (………………………………………………….......) 

                                                                       วันที่ .................................................................. 
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5. เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดีประจำศูนย์พืน้ที่..................................................................... 
 ข้าพเจ้า.................................. .................................ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง / ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร
.............................................................. ได้ตรวจสอบแบบคำขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบุคลากรและหลักฐานการ
ขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบุคลากรฉบับนี้แล้ว ขอรับรองว่าผู้เบิกเงินสวัสดิการเป็นผู้มีสิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลได้
ตามอัตราที่ผู้ขอเบิกระบุข้างต้น ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลบุคลากร พ.ศ.2562 กำหนด รายละเอียดดังนี้ 

ยอดเงินรวมจากการเบิกคร้ังก่อน การขอเบิกคร้ังปัจจุบัน ยอดเงินรวม 
 

................................................ บาท 
 

...............................................บาท 
 

…………………………………………….บาท 
 
 
        
                                                                     ลงชื่อ..........................................................ผู้รับรอง 
                        (.....................................................................) 
                                                                             ตำแหน่ง  ……………………………………………………………….. 
                                                                               (ผู้อำนวยการกองคลัง / ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร) 
 

6. คำอนุมัติ 

               ❑ อนุมัติให้เบิกได้      ❑ ไม่อนุมัติให้เบิก เนื่องจาก.......................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                          

                                                                        (ลงช่ือ).......................................................................... 
                                                                               (..........................................................................) 
                                                                        ตำแหน่ง…………………………………………………………………                                                                                
                                                                            (อธิการบดี หรอื รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย) 
                                                                         วันท่ี.............................................................................    

 
 

7. ใบรับเงิน 

              ข้าพเจ้าได้รับเงนิสวสัดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลบุคลากร จำนวน ……………………………...............……. บาท 
   (…………………….…………….…………………………………………) ไวถู้กต้องแล้ว 
 

                                          (ลงชื่อ)………………………………………………….....ผู้รับเงิน 

                                         (…………………………….....……………………..) 
 

                                            (ลงชื่อ)………………………………………………….....ผู้จ่ายเงิน 

                                         (……………………….....………………………….) 

                                         วันที่..….....……………....................................… 
                                         (ลงช่ือต่อเมื่อไดร้ับเงินแล้วเท่านั้น) 

 



  

 
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือสวัสดิการเพื่อการจัดงานตามประเพณี 
พ.ศ. 2562 

 
  เพื ่อให้การจัดสวัสดิการ เงินช่วยเหลือสวัสดิการเ พื ่อการจัดงานตามประเพณี 
สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือสวัสดิการเพ่ือการจัดงานตามประเพณี อันเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย 

  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 (7) ข้อ 8 (2) และข้อ 20 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการสวัสดิการใน
การประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสวัสดิการ จึงออกระเบียบ
ไว้ดังต่อไปนี้  

  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือสวัสดิการเพื่อการจัดงาน
ตามประเพณ ีพ.ศ. 2562” 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้  
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ   
 “บุคลากร” หมายความว่า บุคลากรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ว่าด้วยบทนิยาม และหมายความรวมถึงลูกจ้างประจำตามหมวด ๑๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
 “กองทุนสวัสดิการ” หมายความว่า กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย  
 “เงินช่วยเหลือสวัสดิการ” หมายความว่า เงินช่วยเหลือสวัสดิการเพ่ือการจัดงานตามประเพณ ี
 “อุปสมบท” หมายความว่า การอุปสมบทเป็นพระภิกษุตามหลักพุทธศาสนาไม่น้อยกว่า 7 วัน 
และได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 
 “บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ของบุคลากรและผู้ทำคุณประโยชน์ แต่ไม่หมายความรวมถึงบุตรบุญธรรม 
 “ผู้ทำคุณประโยชน์” หมายความว่า ผู้ให้การสนับสนุนส่งเสริมหรือช่วยเหลืองานบริหาร
จัดการงานวิชาการและวิจัย งานการศึกษา หรืองานอ่ืนใดที่เป็นภารกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึง
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยด้วย  

 ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  

หมวด ๑ ทั่วไป... 



- ๒ - 
หมวด ๑ 
ทั่วไป 

 

 ข้อ ๕ บุคลากรที่จะได้รับเงินช่วยเหลือสวัสดิการเพ่ือการจัดงานมงคลสมรส งานอุปสมบท 
งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ตามระเบียบนี้ จะต้องมีสถานภาพเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งปฏิบัติงาน
ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุ 

 ข้อ 6 กรณีบุคลากรและผู้ทำคุณประโยชน์ถึงแก่ความตาย บุคคลในครอบครัวจะได้รับ
เงินช่วยเหลือสวัสดิการเพ่ือการจัดงานศพของบุคลากรและผู้ทำคุณประโยชน์ตามระเบียบนี้  

 ข้อ 7 กรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่ความตาย บุคลากรและผู้ทำคุณประโยชน์จะได้รับ
เงินช่วยเหลือสวัสดิการเพ่ือการจัดงานศพบุคคลในครอบครัวตามระเบียบนี้   

หมวด ๒ 
อัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือสวัสดิการ 

 

 ข้อ 8 ในกรณีการจัดงานมงคลสมรสของบุคลากร ไม่ว่าบุคลากรจะสมรสกับบุคลากร
ด้วยกัน หรือสมรสกับบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือสวัสดิการเหมาจ่ายครั ้งเดียวตลอด
ระยะเวลาที่บุคลากรปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ให้บุคลากรผู้มีสิทธิ รายละ 2,500 บาท   

 ข้อ 9 เงินช่วยเหลือสวัสดิการเพื่อการจัดงานอุปสมบท ให้มหาวิทยาลัยจ่ายเป็นเงิน
เหมาจ่ายครั้งเดียวตลอดระยะเวลาที่บุคลากรปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เป็นเงินจำนวน 2,500 บาท 

 ข้อ 10 เงินช่วยเหลือสวัสดิการเพื่อการจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ให้มหาวิทยาลัย
จ่ายเป็นเงินเหมาจ่ายครั้งเดียวตลอดระยะเวลาทีบุ่คลากรปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เป็นเงินจำนวน 2,000 บาท 

 ข้อ 11 เงินช่วยเหลือสวัสดิการเพื่อการจัดงานศพ ให้มหาวิทยาลัยจ่ายตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
    (1) กรณีตามข้อ 6 ให้มหาวิทยาลัยจัดส่งพวงหรีดหรือดอกไม้เคารพศพ
ในนามมหาวิทยาลัย รายละไม่เกิน 2,000 บาท และให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินช่วยเหลือการจัดพิธีศพ 
รายละไม่เกิน 10,000 บาท 
    (2) กรณีตามข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยจัดส่งพวงหรีดหรือดอกไม้เคารพศพในนาม
มหาวิทยาลัย รายละไม่เกิน 2,000 บาท และให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินช่วยเหลือการจัดพิธีศพ 
รายละไม่เกิน 5,000 บาท 

หมวด 3 
หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือสวัสดิการ 

 

 ข้อ 12 บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่จะใช้สิทธิขอเบิกเงินช่วยเหลือสวัสดิการเพื่อ
การจัดงานมงคลสมรส จะต้องกรอกแบบคำขอเบิกเงินช่วยเหลือสวัสดิการตามที่คณะกรรมการสวัสดิการ
กำหนด พร้อมแนบบัตรเชิญหรือหากไม่มีให้จัดทำบันทึกรายละเอียดวันเวลาสถานที่จัดงานมงคลสมรส 
โดยยื่นขอเบิกเงินช่วยเหลือสวัสดิการที่กองคลังหรือหน่วยเบิกจ่ายของแต่ละศูนย์พื้นที่ตามที่ตน
สังกัด ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันจัดพิธีมงคลสมรส หากเกินกำหนดเวลาให้ถือว่าสละสิทธิจะขอเบิก
ย้อนหลังมิได ้

ข้อ 13 บุคลากร... 



- ๓ - 
 ข้อ 13 บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่จะใช้สิทธิขอเบิกเงินช่วยเหลือสวัสดิการเพ่ือการจัด
งานอุปสมบท จะต้องกรอกแบบคำขอเบิกเงินช่วยเหลือสวัสดิการตามที่คณะกรรมการสวัสดิการกำหนด 
พร้อมแนบหนังสือการได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย โดยยื่นขอเบิกเงินช่วยเหลือสวัสดิการได้ที่กองคลัง
หรือหน่วยเบิกจ่ายของแต่ละศูนย์พ้ืนที่ตามที่ตนสังกัด ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุญาต 
หากเกินกำหนดเวลาให้ถือว่าสละสิทธิจะขอเบิกย้อนหลังมิได้ 

 ข้อ 14 บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่จะใช้สิทธิขอเบิกเงินช่วยเหลือสวัสดิการเพ่ือการจัด
งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ จะต้องกรอกแบบคำขอเบิกเงินช่วยเหลือสวัสดิการตามที่คณะกรรมการสวัสดิการ
กำหนด พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่ายการจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ โดยยื่นขอเบิกเงิน
ช่วยเหลือสวัสดิการได้ที่กองคลังหรือหน่วยเบิกจ่ายของแต่ละศูนย์พ้ืนที่ตามที่ตนสังกัด ภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วันจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ หากเกินกำหนดเวลาให้ถือว่าสละสิทธิจะขอเบิกย้อนหลังมิได้ 

 ข้อ 15 ในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือสวัสดิการงานศพกรณีข้อ 6 และ ข้อ 7 ให้สำนักงาน
อธิการบดีดำเนินการจัดทำบันทึกเพ่ือขออนุมัติเบิกเงินช่วยเหลือสวัสดิการตามที่คณะกรรมการสวัสดิการ
กำหนดไปยังมหาวิทยาลัย พร้อมแนบหลักฐานจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ข้อ 16 บุคลากรของมหาวิทยาลัยผู้ใดกระทำการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือกระทำการ
ทุจริตเพ่ือให้ตนเองหรือผู้ อ่ืนได้รับเงินช่วยเหลือสวัสดิการตามระเบียบนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เรียกเงินช่วยเหลือสวัสดิการทีม่หาวิทยาลัยเคยจ่ายไปแล้วทั้งหมดคืนทันท ี
    (๒) ตัดสิทธิมิให้ได้รับเงินช่วยเหลือสวัสดิการตามระเบียบนี้ตลอดไป 
    (3) ดำเนินการทางวินัยกับบุคลากรผู้แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จหรือกระทำการทุจริต
ตามวรรคหนึ่ง 

 ข้อ 17 เงินช่วยเหลือสวัสดิการตามระเบียบนี้ให้ใช้เบิกจ่ายจากเงินกองทุนสวัสดิการ
มหาวิทยาลัย  

 ข้อ 18 ในกรณีที่เงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มที่จะไม่เพียงพอต่อการ
เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือสวัสดิการตามระเบียบนี้ คณะกรรมการสามารถกำหนดวงเงินการเบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือสวัสดิการตามระเบียบนี้ให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม  

 ข้อ 19 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม ระเบียบนี้  ให้อธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาด โดยคำวินิจฉัยของอธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ถือเป็นที่สุด  
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ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

พ.ศ.2559 
 

  โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของบุคลากร 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘ (๒) ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการสวัสดิการ 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที ่3 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการสวัสดิการจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  

  ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ.2559” 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแตป่ีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
 “ผู้มีสิทธิ” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ าตาม
หมวด ๑๑ ของข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๔  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  
 

หมวด ๑ 
ทั่วไป 

 
 

 ข้อ ๕  ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบนี้ จะต้องมีสถานภาพ
เป็นบคุลากรของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุ 

กรณีที่บุตรคนหนึ่งคนใดในจ านวนสามคนตามวรรคหนึ่งของผู้มีสิทธิ ตาย กายพิการ 
จนไม่สามารถเล่าเรียนได้ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต จิตฟ่ันเฟือน  
ไม่สมประกอบ ก่อนมีอายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ ก็ให้ผู้มีสิทธิได้รับสิทธิในเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเพ่ิมขึ้น
เท่ากับจ านวนบุตรที ่ตาย กายพิการ หรือเป ็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ 
วิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนั้น โดยให้นับบุตรคนที่อยู่ในล าดับถัดไปก่อน  

ข้อ ๗  ผู้มีสิทธิผู้ ใดมีคู่สมรสเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือ
ลูกจ้างประจ าตามหมวด ๑๑ ของข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยด้วยกัน ให้มีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้เพียงฝ่ายเดียว โดยให้ผู้เป็นมารดาเป็นผู้ใช้สิทธิในการเบิกเงิน เว้นแต่มีเหตุผล
พิเศษ อธิการบดีจะอนุมัติให้ผู้เป็นบิดาเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกก็ได้ 

ผู้มีสิทธิผู้ใดมีคู่สมรสที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรจากทางราชการหรือ
นายจ้างอ่ืนอยู่แล้ว ไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการการช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามระเบียบนี้ 

  ข้อ ๖  บุตรของผู้มีสิทธิไดร้ับเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้ ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
และไม่ใช่บุตรบุญธรรม โดยผู้มีสิทธิแต่ละคนมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรไม่เกินสามคน 



- ๒ - 

หมวด ๒ 
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

  
 ข้อ ๘  การจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิตามระเบียบนี้ ให้จ่ายเป็นเงิน 
เหมาจ่าย ตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังต่อไปนี้ 

(๑)  บุตรที่มีอายุตั้งแต่ ๓ ปี แต่ไม่เกิน ๑๑ ปี  ให้จ่ายเงินคนละ ๒,๐๐๐ บาทต่อปี 
(๒)  บุตรที่มีอายุตั้งแต่ ๑๑ ปี แต่ไม่เกิน ๑๔ ปี  ให้จ่ายเงินคนละ ๔,๐๐๐ บาทต่อปี 
(๓)  บุตรที่มีอายุตั้งแต่ ๑๔ ปี แต่ไม่เกิน ๑๗ ปี  ให้จ่ายเงินคนละ ๕,๐๐๐ บาทต่อปี 
(๔)  บุตรที่อยู่ในระหว่างการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษาและมีอายุไม่เกิน 

๒๑ ปี ให้จ่ายเงินคนละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อปี 
ในกรณีที่บุตรมีอายุเกิน ๑๗ ปีแล้ว แต่ยังศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่าอาชีวศึกษาหรือ

อุดมศึกษา ให้จ่ายเงินตาม (๓) ได้ต่อไป แต่ต้องไม่เกินอายุ ๑๙ ปี 
ในกรณีที่บุตรมีอายุเกิน ๒๑ ปีแล้ว แต่ยังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ให้จ่ายเงินตาม (๔) 

ได้ต่อไป แต่ต้องไม่เกินอายุ ๒๕ ปี 
ในกรณีตาม (๑) (๒) (๓) ถ้าศึกษาอยู่ในระดับอาชีวศึกษาหรือปริญญาตรีให้จ่ายเงินตาม (๔)  

 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามข้อนี้ คณะกรรมการ
สวัสดิการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามสถานะการเงินของกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๓ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
   

 ข้อ ๙  ให้ผู้มีสิทธิกรอกแบบค าขอเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามแบบที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดแนบท้ายระเบียบนี้  โดยยื่นแบบค าขอเบิกดังกล่าวและเอกสารหลักฐานพร้อมลงนามรับรอง 
ความถูกต้องของเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 
ของผู้มีสิทธิ  

(2) ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาที่แสดงรายการ ชื่อ ที่อยู่ของสถานศึกษา วัน เดือน ปีที่
รับเงิน ชื่อ-สกุล นักเรียนนักศึกษาประจ าปีการศึกษา ภาคการศึกษา รายการแสดงการรับเงิน จ านวนเงิน
ทั้งตัวเลขและตัวอักษร ลายมือชื่อผู้รับเงินของสถานศึกษา ในกรณีช าระผ่านธนาคารใบแจ้งการช าระเงิน
หรือใบเสร็จรับเงินต้องลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ของธนาคาร หรือ หลักฐานแสดงการเป็นนักเรียน นักศึกษา
ของบุตร ได้แก่ หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ตามแบบของสถานศึกษานั้นๆ 

(3)  ส าเนาสูติบัตรและส าเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
(4)  หลักฐานแสดงการเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ ทะเบียนสมรสหรือทะเบียน

หย่าและเอกสารที่รับรองว่าบุตรอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดา หลักฐานการรับรองบุตรกรณีบิดา
เป็นผู้ขอรับสวัสดิการซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรือค าพิพากษาของศาล หรือหลักฐานแสดงการแยกกันอยู่ 
แล้วแต่กรณี 
  

 

 





- ๔ - 

เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

 
วิธีการเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบสิทธิและจ านวนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรที่สามารถเบิกได้ (สามารถสอบถาม
ข้อมูลและจ านวนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ที่เจ้าหน้าที่กองคลังหรือหน่วยเบิกจ่ายของแต่ละศูนย์พ้ืนที่
ที่รับผิดชอบงานสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร) 

ขั้นตอนที่ 2 กรอกแบบค าขอเบิกเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้ใช้ตามแบบค าขอเบิกเงิน
สวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรเท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบดี (http://personnel.rmutsb.ac.th/) หรือขอรับแบบค าขอเบิกเงินสวัสดิการช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรได้ทีก่องคลังหรือหน่วยเบิกจ่ายของแต่ละศูนย์พ้ืนที่ 

ขั้นตอนที่ 3 ยื่นขอเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ณ กองคลังหรือหน่วยเบิกจ่ายของแต่ละศูนย์พื้นที่ โดย
ยื่นแบบค าขอเบิกเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานประกอบการเบิกเงิน 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 
ของผู้มีสิทธิ  

(2) ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาที่แสดงรายการ ชื่อ ที่อยู่ของสถานศึกษา วัน เดือน ปีที่
รับเงิน ชื่อ-สกุล นักเรียนนักศึกษาประจ าปีการศึกษา ภาคการศึกษา รายการแสดงการรับเงิน จ านวนเงิน
ทั้งตัวเลขและตัวอักษร ลายมือชื่อผู้รับเงินของสถานศึกษา ในกรณีช าระผ่านธนาคารใบแจ้งการช าระเงิน
หรือใบเสร็จรับเงินต้องลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ของธนาคาร หรือ หลักฐานแสดงการเป็นนักเรียน นักศึกษา
ของบุตร ได้แก่ หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ตามแบบของสถานศึกษานั้นๆ 

(3)  ส าเนาสูติบัตรและส าเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
(4)  หลักฐานแสดงการเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ ทะเบียนสมรสหรือทะเบียน

หย่าและเอกสารที่รับรองว่าบุตรอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดา หลักฐานการรับรองบุตรกรณีบิดา
เป็นผู้ขอรับสวัสดิการซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรือค าพิพากษาของศาล หรือหลักฐานแสดงการแยกกันอยู่ 
แล้วแต่กรณี 

  เอกสารตามข้อ (1), (3) และ (4) ใช้ในกรณีการขอเบิกเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ครั้งแรก หรือในกรณีที่มีการเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิของบุตรเท่านั้น หากผู้มีสิทธิใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรครั้งต่อไปให้ใช้เพียงเอกสารตามข้อ (2) 

 



(ร่าง) 
 
 

Zijk' 

 
 
 

ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2560 
 

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘ (๒) ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการสวัสดิการ 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการสวัสดิการจึงออกระเบียบไว้
ดังตอ่ไปนี้  

  ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560” 

 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ให้ยกเลิกความในข้อ 2 แห่งระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ.2559 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป” 

 ข้อ 4   ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 9 แห่งระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “(2)  หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ตามแบบของสถานศึกษานั้นๆ กรณี
ขอเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามข้อ 8 (4)” 

 ข้อ 5  ให้ยกเลิกความในข้อ 11 แห่งระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ.2559 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ 11  การใช้สิทธิในการเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบนี้  ผู้มีสิทธิ
ต้องด าเนินการยื่นเรื่องภายในระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันที่เกิดของบุตร หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว
ให้ถือว่าสละสิทธิในการขอรับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรในปีนั้นๆ” 





- ๓ - 

เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2560  
 

วิธีการเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบสิทธิและจ านวนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรที่สามารถเบิกได้ (สามารถสอบถาม
ข้อมูลและจ านวนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ที่เจ้าหน้าที่กองคลังหรือหน่วยเบิกจ่ายของแต่ละศูนย์พ้ืนที่
ที่รับผิดชอบงานสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร) 

ขั้นตอนที่ 2 กรอกแบบค าขอเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้ใช้ตามแบบค าขอเบิกเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรเท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี 
(http://personnel.rmutsb.ac.th/) หรือขอรับแบบค าขอเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ที่กองคลัง
หรือหน่วยเบิกจ่ายของแต่ละศูนย์พ้ืนที่ 

ขั ้นตอนที ่ 3  กรณีการขอเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครั ้งแรกหรือในกรณีที ่ม ีการเพิ ่มหรือ
เปลี่ยนแปลงสิทธิของบุตร ให้ยื ่นแบบค าขอเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ณ กองคลังหรือ
หน่วยเบิกจ่ายของแต่ละศูนย์พ้ืนที่ โดยยื่นแบบค าขอเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พร้อมแนบเอกสารและ
หลักฐานประกอบการเบิกเงิน ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 
ของผู้มีสิทธิ  

(2) หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ตามแบบของสถานศึกษานั้นๆ  กรณี
ขอเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามข้อ 8 (4) 

(3)  ส าเนาสูติบัตรและส าเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
(4)  หลักฐานแสดงการเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า

และเอกสารที่รับรองว่าบุตรอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดา หลักฐานการรับรองบุตรกรณีบิดาเป็น
ผู้ขอรับสวัสดิการซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรือค าพิพากษาของศาล หรือหลักฐานแสดงการแยกกันอยู่ 
แล้วแต่กรณี 

  ส าหรับการขอเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครั้งต่อไปผู้มีสิทธิที่ใช้สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรตามข้อ 8 (1) – (3) ให้ยื่นเพียงแบบค าขอเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร และกรณีผู้มีสิทธิ
ที่ใช้สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามข้อ 8 (4) ให้ผู้มีสิทธิยื่นแบบค าขอเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
พร้อมแนบเอกสารตาม (2)  
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