
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




