
                         
                           ประกาศคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

                          ฉบับที่   8/2551 
เร่ือง  หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
          เพื่อเล่ือนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 

                                                      -------------------------------------------- 
  โดยที่เหน็สมควรกําหนดใหมีหลักเกณฑกลาง ซ่ึงเปนเกณฑขั้นต่ําที่ใชในการพจิารณา   
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเล่ือนคาตอบแทนพนกังานมหาวิทยาลัย อันจะทําใหการประเมินเปนไปอยางม ี
ระบบและไดมาตรฐาน 
  อาศัยอํานาจตามความในขอ 21 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร             
วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  2/2551   เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2551  จึงออกประกาศไวดังนี ้
  ขอ 1  ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวนัที่ 1 เมษายน 2551 เปนตนไป 
  ขอ 2  ในประกาศนี ้
          “หนวยงาน”  หมายความวา คณะ สถาบัน สํานัก กอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น            
ที่มีฐานะเทยีบเทาคณะหรือกอง ทั้งที่จัดตั้งหรือแบงสวนราชการตามกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร 
และมติสภามหาวิทยาลัย 
  “หัวหนาหนวยงาน”  หมายความวา คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก       
ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาหนวยงานทีเ่รียกชื่ออยางอืน่ที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรอืกอง 
  ขอ 3  ใหหลักเกณฑทีก่ําหนดไวในประกาศฉบับนี้เปนหลักเกณฑกลางที่ใชในการพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเล่ือนคาตอบแทนพนกังานมหาวิทยาลัย หนวยงานอาจกําหนดหลักเกณฑ และ
วิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเล่ือนคาตอบแทนพนกังานมหาวิทยาลัยใหแตกตางและมีมาตรฐาน
เทียบเทาหรือสูงกวาที่กําหนดในประกาศนี้ก็ได โดยนาํเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยพจิารณาใหความเห็นชอบ แลวจัดทําเปนประกาศของหนวยงานและแจงใหพนกังานมหาวิทยาลัย 
ในหนวยงานรบัทราบ 

 ขอ 4  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเล่ือนคาตอบแทนแกพนักงานมหาวิทยาลัยมี 2 ประเภท 
ตามแบบประเมินที่แนบทายประกาศนี้ ดังนี้ 
    (1)  แบบประเมินหมายเลข 1 สําหรับพนักงานมหาวทิยาลัยตําแหนงวิชาการ 
    (2)  แบบประเมินหมายเลข 2 สําหรับพนักงานมหาวทิยาลัยตําแหนงประเภททัว่ไป วิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
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                                              หมวดที่ 1 
หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเล่ือนคาตอบแทน 

พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ 
ขอ 5  เกณฑทีใ่ชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเล่ือนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหนงวิชาการ ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ 
(1)  คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่หนวยงานกําหนด ไดแก 
       (ก)  ไดปฏิบัติหนาที่สอนหรือชวยสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไวในหลักสูตร       

ของมหาวิทยาลัย ตามภาระงานที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงาน 
       (ข)  มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาของตน  
(2)   คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน ไดแก 

          (ก)  เอาใจใสหาความรูเพิ่มเติม 
          (ข)  มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถและเต็มเวลา 
          (ค)  ปฏิบัติหนาที่ตรงตอเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
          (ง)  มีคุณธรรม จริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
          (จ)  มีมนุษยสัมพันธดี และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
          (ฉ)  เสียสละ อุทิศเวลาใหกับงานที่ไดรับมอบหมาย และงานบริการที่เกี่ยวของ 
          (ช)  มีความประพฤติเหมาะสมทั้งในดานสวนตัวและการทํางาน และปฏิบัติตนเปนที่       
                                          เคารพนับถือ 

(3)  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามองคประกอบอยางนอย 3 ดาน ไดแก 
             (ก)  ดานการสอน 

-  ภาระงานสอนที่รับผิดชอบมีปริมาณเปนไปตามเกณฑที่หนวยงานกําหนด 
-  ความสามารถในการสอน และระดับคุณภาพงานสอน โดยพิจารณาจากผลการ  
    ประเมินการสอน และการประเมินของผูสอนรวม 
-   ความสามารถในการผลิตผลงานดานการสอน เชน คูมือการสอน เอกสารประกอบ  

                    การสอน ส่ือการสอน เปนตน                                                       
                  (ข)  ดานงานวิชาการ งานวิจัยและงานอื่นที่เทียบเทา 

-  ความสามารถดานวิชาการ โดยพิจารณาจากความรูในเนื้อหาวิชาการและ   
ความสามารถที่จะสอนไดหลายวิชา รวมทัง้การติดตามความกาวหนาทางวิชาการ       
ในสาขาวิชาทีจ่ะสอนและที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มพูนความรูใหมๆ และการมีผลงาน       
ทางวิชาการเปนที่ยอมรับ 

-  ความสามารถดานวิจยั และการเขียนบทความทางวิชาการ หนังสือ/ตํารา พิจารณา     
จากภาระงาน ปริมาณงาน คณุภาพ และจริยธรรมในการทํางานวิชาการ ตองไม         
ลอกเลียนผลงานผูอ่ืนโดยไมอางอิงชื่อเจาของหรือโดยไมไดรับอนุญาต 
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                                       (ค)  ดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ดานการบรหิาร หรือดานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย                                                                                               

-  การกําหนดตารางเวลาใหนักศึกษาเขาพบ และจํานวนชั่วโมงในการใหคําปรึกษา       
แกนกัศึกษาตอสัปดาห 

-  จํานวนนักศึกษาในความดูแล ในฐานะอาจารยที่ปรึกษา และการใหคําแนะนําแก
นักศึกษา 

-  การดูแลใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม 
-  ความรับผิดชอบในการทํางานบริการทางวิชาการ หรืองานทํานุบํารุงศิลปะ     
วัฒนธรรม หรืองานบริหารตามที่ไดรับมอบหมาย 

-  คุณภาพงานบริการทางวิชาการที่สอดคลองกับวิชาชีพหรือสาขาวิชา 
-  จํานวนครั้งที่ไดรับเชิญเปนวิทยากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 
 

หมวดที่ 2 
หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเล่ือนคาตอบแทน 

พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชีย่วชาญเฉพาะ 

  ขอ  6  เกณฑที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเล่ือนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ 

(1)  คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน ไดแก 
       (ก) มีความสามารถในการสังเคราะห วางแผนการจดัระบบงาน 
       (ข) มีความเปนผูนํา 
       (ค) มีความสามารถในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 

(ง)  มีความสามารถในการแกปญหา 
(จ) ตรงตอเวลาและรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย                      

                                   (ฉ) มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และสนใจพัฒนาตนเองเพื่อใหมคีวามรูความสามารถ
ปฏิบัติงานไดผลดี   
                                   (ช) เสยีสละอุทิศเวลาใหกับงานที่ไดรับมอบหมาย ขยันหมั่นเพยีรอุตสาหะและมุงมั่น         
ในการทํางานใหสําเร็จ 
                                   (ซ) แสดงออกถึงการมีจิตสํานึกทีด่ีในการใหบริการ 
                                   (ฌ) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
                                   (ญ) มคีวามสามารถในการสื่อสาร 

 (ฏ) ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และซ่ือสัตยสุจริต 
 
 



                                              -  4  - 
 

(2)  ประสิทธิภาพในการปฏบิัติหนาที่ ไดแก 
       (ก)  ดานคุณภาพและปริมาณงาน 
 -  ระดับคณุภาพของผลงานและปริมาณงานที่ไดปฏิบัติตามภาระงานทีไ่ดรับ      

                                             มอบหมายในชวงระยะเวลาการประเมิน 
         (ข)  ดานความรูความสามารถ 
   -  การมีความรูความสามารถที่จําเปนตองใชในการปฏิบตัิงานตามที่กําหนดไวใน 
                                            มาตรฐานกําหนดตําแหนง และในการปฏบิัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

(3)  คุณลักษณะสวนบุคคล 
       (ก)  ประพฤติตนอยูในวินัยของราชการ และความประพฤติสวนตวัเหมาะสม 
       (ข)  มีมนษุยสัมพันธตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงานและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
       (ค)  การยอมรับจากเพื่อนรวมงาน ไดรับความรักใครและนับถือ 
       (ง)  มีพฤติกรรมและเจตคติเชิงบวกในการทํางานและตอผูรวมงาน  
 
                                                         หมวด 3 
                                       วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน    

  ขอ 7  ใหหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อกล่ันกรองการประเมนิผลการปฏิบัติงานใหเกิด       
ความเปนธรรมจากการใชดลุพินิจของผูบงัคับบัญชาชัน้ตนซึ่งเปนผูประเมนิ  ซ่ึงมีองคประกอบดังนี้ 
  (1)  หัวหนาหนวยงานเปนประธานกรรมการ 
  (2)  ขาราชการหรือพนกังานมหาวิทยาลัยในหนวยงานทีห่ัวหนาหนวยงานเหน็สมควรจํานวน          
สองถึงส่ีคน เปนกรรมการ โดยใหกรรมการอยางนอยหนึ่งคนเปน หรือหัวหนาสาขาวิชา หรือผูบังคับบัญชาชั้นตน
ของผูขอรับการประเมิน 
   ใหหัวหนาหนวยงานแตงตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนเลขานุการ 
  ขอ 8  ใหคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ดําเนินการประเมินผลใหเสร็จสิ้นภายในเจ็ดวัน นับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาการประเมินแตละครั้ง 

ขอ 9 ใหคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดําเนนิการประเมินและรายงานผลการ    
ประเมินตอหวัหนาหนวยงานภายในเจ็ดวนันับแตวันเสร็จสิ้นการประเมินแตละครั้ง 

เมื่อหัวหนาหนวยงานไดรับแจงผลการประเมินการปฏิบตัิงานจากคณะกรรมการประเมินผล      
การปฏิบัติงานแลว ใหแจงพนักงานมหาวทิยาลัยทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานเปนรายบุคคล และให   
คําปรึกษาแนะนําเพื่อการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึน้ ใหผูรับการประเมนิผลลงลายมือช่ือรับทราบ        
ไวเปนลายลักษณอักษรและเก็บใบประเมนิผลไวเปนหลักฐาน  

ขอ 10 เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินครั้งที่ 2 ของปงบประมาณที่จะไดเล่ือนคาตอบแทน ใหหวัหนา
หนวยงานรายงานผลการประเมินโดยเฉลี่ยในรอบปใหมหาวิทยาลัยทราบ  
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  ขอ 11  ใหกําหนดระดับคะแนนประเมินมี 5 ระดับ ดังนี้ 
  (1)  ระดับ 1  ผลการปฏิบัติงานอยูในระดับตองปรับปรุง  (มีคาคะแนนประเมินต่ํากวา 60) 
  (2)  ระดับ 2  ผลการปฏิบัติงานอยูในระดับควรปรับปรุง  (มีคาคะแนนประเมิน 60 – 69) 
  (3)  ระดับ 3  ผลการปฏิบัติงานอยูในระดับปกติ (มีคาคะแนนประเมิน 70 - 79) 
  (4)  ระดับ 4  ผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดี (มีคาคะแนนประเมิน 80-89) 
  (5)  ระดับ 5  ผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน (มีคาคะแนนประเมิน 90 – 100) 

ขอ 12  พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดที่มิไดรับการเลื่อนคาตอบแทนประจําป ใหมหาวทิยาลัย แจงผล
การไมเล่ือนคาตอบแทนใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนัน้ทราบ พรอมสิทธิในการโตแยงเปนลายลักษณอักษร 
   ขอ 13  การพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ 2552  
ใหปรับคาคะแนนประเมนิผลการปฏิบัติงานในครั้งที่หนึง่ (รอบระยะเวลาตั้งแต 1 ตุลาคม 2550 – 31 มีนาคม 2551) 
เพื่อเปนฐานในการคิดคะแนนประเมนิเฉลี่ยในรอบป ดงันี้ 

(1) ผูที่ไดคาคะแนนประเมนิรอยละ 50 – 59 ถือวาผลการปฏิบัติงานอยูในระดับควรปรับปรุง  
ใหมีคาคะแนนเทากับ 60  

(2) ผูที่ไดคาคะแนนประเมนิรอยละ 60 – 69 ถือวาผลการปฏิบัติงานอยูระดับปกติ ใหมคีาคะแนน 
เทากับ 70  

   ประกาศ  ณ  วนัที่   25  มิถุนายน  พ.ศ. 2551 
 
 
 
 
                                                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

                       ประธานกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

         
 
 
 
 

 


