
 
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาํหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ฉบับท่ี 4/2550 

เร่ือง  หลักเกณฑ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบตังิาน และการประเมินเพื่อตอสัญญาจาง 
พนักงานมหาวิทยาลัย  

----------------------------- 
โดยที่เห็นสมควรกําหนดใหมีหลักเกณฑกลางซึ่งเปนเกณฑขั้นต่ําที่ใชในการพิจารณา

ประเมินทดลองปฏิบัติงาน และประเมินเพื่อตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะทําใหการประเมิน
เปนไปอยางมีระบบ ไดมาตรฐาน อันจะทําใหไดบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และมีความเหมาะสมที่
จะปฏิบัติงานตอไป 
  อาศัยอํานาจตามความในขอ 7(2) ขอ 15 และขอ16 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549 และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ในการประชุมครั้งที่  3/2550  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน  2550  จึงออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการ
ประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินเพื่อตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ไวดังนี้ 
  ขอ 1 ในประกาศนี้ 
  “การประเมินทดลองปฏิบัติงาน” หมายความวา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ในชวงแรก
ของการจางเขาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัย 
  “การประเมินเพื่อตอสัญญาจาง” หมายความวา การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยระหวางชวงระยะเวลาที่ไดทําสัญญาจางงานในแตละชวง เพื่อประเมินความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานตอไปอีกในชวงระยะเวลาของสัญญาจางตอไป 
  “หนวยงาน” หมายความวา สวนราชการที่จัดตั้งหรือแบงสวนราชการตามกฎกระทรวง 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และมติสภามหาวิทยาลัย ที่พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดหรือปฏิบัติหนาที่อยู 
  ขอ 2  ใหหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศฉบับนี้ เปนหลักเกณฑกลางที่กําหนดมาตรฐาน
ขั้นต่ําสําหรับใชในการพิจารณาประเมินทดลองปฏิบัติงาน และประเมินเพื่อพิจารณาตอสัญญาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
  ในกรณีที่หนวยงานใดประสงคจะกําหนดหลักเกณฑในการประเมินทดลองปฏิบัติงาน 
และประเมินเพื่อตอสัญญาจางใหแตกตางและมีมาตรฐานเทียบเทาหรือสูงกวาที่กําหนดในประกาศนี้               
ใหสามารถกระทําไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้ โดยใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ แลวจัดทําเปนประกาศของหนวยงาน 
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  ขอ 3  ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 

หมวดที่ 1 
หลักเกณฑและวิธีการประเมินทดลองปฏบิัติงาน และการประเมินเพื่อตอสัญญาจาง 

สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ 
ขอ 4  เกณฑที่ใชในการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินเพื่อตอสัญญาจาง

พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ 
(1) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่หนวยงานกําหนด 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 รวมทั้งการติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการในสาขาวิชาที่จะสอนและที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มพูนความรูใหมๆ และการ
มีผลงานทางวิชาการเปนที่ยอมรับ 
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-  ความสามารถดานวิจัย และการเขียนบทความทางวิชาการ หนังสือ/ตํารา 
พิจารณาจากภาระงาน ปริมาณงาน คุณภาพ และจริยธรรมในการทํางานวิชาการ 
ตองไมลอกเลียนผลงานผูอ่ืนโดยไมอางอิงชื่อเจาของหรือโดยไมไดรับอนุญาต 

 (ค)  ดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  การบริการทางวิชาการ  การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ดานการบริหาร หรือดานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

-  การกําหนดตารางเวลาใหนักศึกษาเขาพบ  และจํานวนชั่วโมงในการให
คําปรึกษาแกนักศึกษาตอสัปดาห 

-  จํานวนนักศึกษาในความดูแล ในฐานะอาจารยที่ปรึกษา และการใหคําแนะนํา
แกนักศึกษา 

-  การดูแลใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม 
-  ความรับผิดชอบในการทํางานบริการทางวิชาการ หรืองานทํานุบํารุงศิลป   
วัฒนธรรม หรืองานบริหารตามที่ไดรับมอบหมาย 

-  คุณภาพงานบริการทางวิชาการที่สอดคลองกับวิชาชีพหรือสาขาวิชา 
-  จํานวนครั้งที่ไดรับเชิญเปนวิทยากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 

  ขอ 5  ในการประเมินทดลองปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ มีขั้นตอน
และวิธีการประเมิน ดังนี้ 
  (1)  เมื่ออธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายมีคําสั่งจางพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดแลว ให
แจงใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นทราบถึงหลักเกณฑและกําหนดระยะเวลาการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน 
  (2)   ใหหนวยงานแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการตามที่
เห็นสมควรทําหนาที่ใหการแนะนํา / กํากับดูแลการทดลองปฏิบัติงานของผูทดลองปฏิบัติงาน 
  (3)  ใหหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน ซ่ึงมีองคประกอบดังนี้ 
          (ก)  หัวหนาหนวยงานเปนประธานกรรมการ 
          (ข)  ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยในหนวยงานที่หัวหนาหนวยงานเห็นสมควร
จํานวน 2 ถึง 4 คน เปนกรรมการ โดยใหกรรมการอยางนอย 1 คน เปนหัวหนาภาควิชา หรือหัวหนา
สาขาวิชา หรือผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูขอรับการประเมิน 
         ใหหัวหนาหนวยงานแตงตั้งบุคคลในขอ 5(3) (ข) จํานวนหนึ่งคนเปนเลขานุการ 
  (4)  ใหผูขอรับการประเมินยื่นแบบประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
แบบหมายเลข  1 แนบทายประกาศนี้ตอหัวหนาหนวยงานผานผูบังคับบัญชาชั้นตนภายในสิบวันนับแต
ทดลองปฏิบัติงานครบหาเดือน ทั้งนี้ โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
         (ก)  แผนการปฏิบัติงาน 
         (ข)  แผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน 
         (ค)  รายงานผลการสอน 
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         (ง)  งานวิจัย หรือผลงานวิชาการอื่นๆ (ถามี) 
         (จ)  รายงานการใหบริการวิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การทํางานบริหาร 
หรืองานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย (ถามี) 

       การนับระยะเวลาเพื่อยื่นแบบประเมินทดลองปฏิบัติงานตามวรรคแรก มิใหนับ
ระยะเวลาที่ผูขอรับการประเมินไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตร หรือลาปวยซ่ึง
จําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานตั้งแต 30 วันขึ้นไป รวมเขาในระยะเวลาดังกลาว 
  (5)  เมื่อผูบังคับบัญชาชั้นตนไดรับแบบประเมินแลว ใหกรอกรายละเอียดในสวนที่
เกี่ยวของ แลวยื่นแบบประเมินตอหัวหนาหนวยงานเพื่อดําเนินการตอไป 
  (6)  ใหหนวยงาน ดําเนินการประเมินทดลองปฏิบัติงานใหแลวเสร็จภายในสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแบบประเมิน 
  (7 )  ใหกําหนดระดับคะแนนประเมิน 3 ระดับ ดังนี้ 
            - ระดับ 3 คะแนน  =  ผลประเมินไดดีเกินกวาที่กําหนด 
            - ระดับ 2 คะแนน  =  ผลประเมินไดตามที่กําหนด 
            - ระดับ 1 คะแนน  =  ผลประเมินไดต่ํากวาที่กําหนด  
  (8)  ผูขอรับการประเมินทดลองปฏิบัติงานตองไดคะแนนเฉลี่ยแตละองคประกอบของ
เกณฑการประเมินไมนอยกวา 2 คะแนน จึงถือวาผานเกณฑการประเมิน 
  (9)  ในการใหคะแนนประเมินของคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติงาน ใหกรรมการ
แตละรายกรอกคะแนนประเมินในใบกรอกคะแนนสําหรับกรรมการตามแบบหมายเลข  2 แนบทาย
ประกาศนี้ โดยใหรวมคะแนนและคิดคะแนนเฉลี่ยแตละองคประกอบไวในใบสรุปคะแนน และเก็บใบ
กรอกคะแนนของกรรมการทุกคนไวเปนหลักฐาน 
  (10)  ในการประเมินทดลองปฏิบัติงาน  หากคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติงานของ
หนวยงานพิจารณาเห็นวา ผูขอรับการประเมินมีผลการประเมินถึงเกณฑที่จะผานการทดลองปฏิบัติงาน 
และสมควรไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตอไป ใหหนวยงานรายงานผลการทดลองปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้น ไปยังผูมีอํานาจสั่งจางหรือผูไดรับมอบหมายภายในสิบวันนับแตวันที่การ
ประเมินทดลองปฏิบัติงานเสร็จสิ้นลง 
  หากคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติงานพิจารณาเห็นวาผูรับการประเมินมีผลการ
ประเมินต่ํากวาเกณฑที่กําหนด และไมสมควรไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตอไป ใหหัวหนา
หนวยงานมีหนังสือแจงผลการประเมินพรอมสิทธิในการโตแยงเปนลายลักษณอักษรใหผูขอรับการประเมนิ
ทราบกอนส้ินสุดระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน และใหรายงานมหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว 
  ขอ 6  ใหการประเมินเพื่อตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ มีขั้นตอน
และวิธีการประเมิน ดังนี้ 
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  (1)  เมื่อมีการลงนามในสัญญาจางแตละครั้ง ใหอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายแจงให
พนักงานมหาวิทยาลัยทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการในการประเมินเพื่อตอสัญญาจาง ทั้งนี้ หากพนักงาน
มหาวิทยาลัยผูนั้นประสงคจะตอสัญญา ใหยื่นคําขอรับการประเมินเพื่อตอสัญญาจางตอผูบังคับบัญชาระดับตน 
ตามแบบหมายเลข  3 แนบทายประกาศนี้ โดยยื่นลวงหนาไมนอยกวา 4 เดือนกอนครบกําหนดอายุสัญญา 
พรอมกับแนบเอกสารประกอบการประเมิน ดังนี้ 
         (ก)  แผนการปฏิบัติงาน 
         (ข)  แผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน 
         (ค)  รายงานผลการสอน 
           (ง)  งานวิจัย หรือผลงานวิชาการอื่นๆ 
         (จ)  รายงานการใหบริการทางวิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การทํางาน
บริหารหรืองานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
  (2) ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนเสนอแบบประเมินเพื่อตอสัญญาจาง ตามลําดับชั้นการบังคับ
บัญชาจนถึงระดับหัวหนาหนวยงาน เพื่อใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินการตอสัญญาจางตาม
องคประกอบดังนี้ 
         (ก)  หัวหนาหนวยงานเปนประธานกรรมการ 
         (ข)  ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยในหนวยงานนั้นที่หัวหนาหนวยงานเห็น 
สมควรจํานวน 2 ถึง 4 คนเปนกรรมการ โดยใหกรรมการอยางนอย 1 คนเปนหัวหนาภาควิชา/ สาขาวิชา/ 
หรือผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูขอรับการประเมิน 

       ใหหัวหนาหนวยงานแตงตั้งบุคคลในขอ 6 (2) (ข) จํานวนหนึ่งคนเปนเลขานุการ 
(3)  ใหกําหนดระดับคะแนนประเมินเปน 3 ระดับดังนี้ 

- ระดับ 3 คะแนน  =  ผลประเมินไดดีเกินกวาที่กําหนด 
          - ระดับ 2 คะแนน  =  ผลประเมินไดตามที่กําหนด 

        - ระดับ 1 คะแนน  =  ผลประเมินไดต่ํากวาที่กําหนด 
(4)  ผูสมควรไดรับการตอสัญญาจาง จะตองผานเกณฑการประเมินดังนี้ 
       (ก)  ผานเกณฑการประเมินการเลื่อนขั้นเงินคาตอบแทนประจาํปทกุปตามทีก่าํหนดไวใน

สัญญาจาง ยกเวนไมไดรับการเลื่อนขั้นคาตอบแทนเพราะเหตุลาไปศึกษาตอ  ฝกอบรม หรือถูกลงโทษทาง
วินัยไมรายแรง 

       (ข)  ไดรับผลการประเมินเฉลี่ยไมนอยกวา 2 คะแนนในแตละองคประกอบ และไดผล
การประเมินเฉลี่ยรวมในทกุองคประกอบไมนอยกวา 2.5  

(5)  การใหคะแนนประเมินของคณะกรรมการประเมินการตอสัญญาจาง ใหกรรมการแต
ละรายกรอกคะแนนประเมินในใบกรอกคะแนนสําหรับกรรมการ ตามแบบหมายเลข 4 แนบทายประกาศนี้ 
โดยใหรวมคะแนนและคิดคะแนนเฉลี่ยแตละขอไวในใบสรุปคะแนน และเก็บใบกรอกคะแนนของ
กรรมการทุกคนไวเปนหลักฐาน 
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  (6)  ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินการตอสัญญาจางของหนวยงานพิจารณาเห็นวาผู
ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามที่กําหนด และสมควรไดรับการตอสัญญาจาง
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ใหหนวยงานรายงานผลการประเมินไปยังผูมีอํานาจสั่งจางหรือผูไดรับมอบหมาย
ภายใน 15 วันนับแตวันที่การประเมินเพื่อตอสัญญาจางเสร็จสิ้นลง เพื่อดําเนินการตอสัญญาจางตอไป 
  (7)  ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินการตอสัญญาจางของหนวยงานพิจารณาเห็นวาผู
ขอรับการประเมินมีผลการประเมินต่ํากวาเกณฑที่กําหนด  และไมสมควรไดรับการจางเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ใหหนวยงานเสนอเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยโดยเร็ว เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยพิจารณา ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตองใหผูขอรับการประเมินมีโอกาสไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสได
โตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนประกอบการชี้แจง 
  เมื่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยพิจารณาผลการประเมิน
การตอสัญญาจางเปนประการใด ใหผูมีอํานาจสั่งจางหรือผูที่ไดรับมอบหมายมีหนังสือแจงผลการประเมิน
เปน ลายลักษณอักษรใหผูขอรับการประเมินทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยมีมติ 
  ขอ 7  การประเมินเพื่อตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการซึ่งอยูระหวาง
การลาศึกษา ใหประเมินโดยพิจารณาจากผลการศึกษา 
 

หมวดที่ 2 
หลักเกณฑและวิธีการประเมินทดลองปฏบิัติงาน และการประเมินเพื่อตอสัญญาจาง 

สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรอืเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 

  ขอ  8  เกณฑที่ใชในการประเมินทดลองปฏิบัติงานและการประเมินเพื่อตอสัญญาจาง
พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ประกอบดวย 3 
องคประกอบ คือ 

(1) คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน ไดแก 
(ก) มีความสามารถในการสังเคราะห วางแผนการจัดระบบงาน 
(ข) มีความเปนผูนาํ 
(ค) มีความสามารถในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 
(ง) มีความสามารถในการแกปญหา 
(จ) ตรงตอเวลาและรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
(ฉ) มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และสนใจพัฒนาตนเองเพื่อใหมีความรูความสามารถ

ปฏิบัติงานไดผลดี 
(ช) เสียสละอุทิศเวลาใหกับงานที่ไดรับมอบหมาย ขยันหมั่นเพียรอุตสาหะและมุงมั่น

ในการทํางานใหสําเร็จ 
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(ซ) แสดงออกถึงการมีจิตสํานึกทีด่ีในการใหบริการ 
(ฌ) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
(ญ) มีความสามารถในการสื่อสาร 
(ฎ) ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และซ่ือสัตยสุจริต 
พนักงานมหาวทิยาลัยที่มิไดปฏิบัติหนาที่ผูบริหาร ไมตองประเมินในขอ (ก) (ข) และ (ค) 

(2) ประสิทธิภาพในการปฏิบัตหินาที่ ไดแก 
(ก) ดานคุณภาพและปริมาณงาน 

- ระดับคุณภาพของผลงานและปริมาณงานที่ไดปฏิบัติตามภาระงานที่ไดรับ
มอบหมายในชวงระยะเวลาการประเมิน 

(ข) ดานความรูความสามารถ 
- การมีความรูความสามารถที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนง และในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

(3) คุณลักษณะสวนบุคคล 
(ก) ประพฤติตนอยูในวินยัของราชการ และความประพฤติสวนตวัเหมาะสม 
(ข) มีมนุษยสัมพนัธตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงานและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
(ค) การยอมรับจากเพื่อนรวมงาน ไดรับความรักใครและนับถือ 
(ง) มีพฤติกรรมและเจตคติเชิงบวกในการทํางานและตอผูรวมงาน 

  ขอ  9  ใหการประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภททั่วไป  
วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มีขั้นตอนและวิธีการประเมิน ดังนี้ 

(1) เมื่ออธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายมีคําส่ังจางพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดแลว ใหแจง
พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นทราบถึงหลักเกณฑและกําหนดระยะเวลาการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน 

(2) ใหหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติงานซึ่งมีองคประกอบดังตอไปนี้ 
(ก) หัวหนาหนวยงานเปนประธานกรรมการ 
(ข) ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยในหนวยงานที่หัวหนาหนวยงานเห็นสมควร 

จํานวน 2 ถึง 4 คนเปนกรรมการโดยใหกรรมการอยางนอย 1 คนเปนผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูขอรับการ
ประเมิน                                                     
                                                 ใหหัวหนาหนวยงานแตงตั้งบุคคลในขอ 9 (2) (ข) จํานวนหนึ่งคนเปนเลขานุการ 

(3) ใหผูขอรับการประเมินยื่นแบบประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
แบบหมายเลข 5 แนบทายประกาศนี้ตอผูบังคับบัญชาชั้นตนภายในสิบวันนับแตทดลองปฏิบัติงานครบหาเดือน 
  การนับระยะเวลาเพื่อยื่นแบบประเมินทดลองปฏิบัติงานตามวรรคแรก มิใหนับระยะเวลาที่
ผูขอรับการประเมินไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตร หรือลาปวยซ่ึงจําเปนตอง
รักษาตัวเปนเวลานานตั้งแต 30 วันขึ้นไป รวมเขาในระยะเวลาดังกลาว 
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(4) เมื่อผูบังคับบัญชาชั้นตนไดรับแบบประเมินแลวใหกรอกรายละเอียดในสวนที่
เกี่ยวของแลวยื่นแบบประเมินตอหัวหนาหนวยงานเพื่อดําเนินการตอไป 

(5) ใหหัวหนาหนวยงานของผูขอรับการประเมินดําเนินการประเมินทดลองปฏิบัติงานให
แลวเสร็จภายใน 10 วันนับตั้งแตวันที่ไดรับแบบประเมิน 

(6) ใหกําหนดระดับคะแนนประเมินเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
  - ระดับ 3 คะแนน =   ผลการประเมินไดดีเกินกวาที่กําหนด 
  - ระดับ 2 คะแนน =   ผลการประเมินไดตามที่กําหนด 
  - ระดับ 1 คะแนน =   ผลการประเมินไดต่ํากวาที่กําหนด 

(7) ผูขอรับการประเมินทดลองปฏิบัติงาน ตองไดคะแนนเฉลี่ยแตละองคประกอบของ
เกณฑการประเมินไมนอยกวา 2  จึงถือวาผานเกณฑการประเมิน 

(8) ในการใหคะแนนประเมินของคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติงานใหกรรมการ
แตละรายกรอกคะแนนประเมินในใบกรอกคะแนนสําหรับกรรมการตามแบบหมายเลข 6 แนบทายประกาศนี้ 
โดยใหรวมคะแนนและคิดคะแนนเฉลี่ยแตละองคประกอบไวในใบสรุปคะแนน และเก็บใบกรอกคะแนน
ของกรรมการทุกคนไวเปนหลักฐาน 

(9) หากคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติงานของหนวยงานพิจารณาเห็นวา ผูขอรับ
การประเมินมีผลการประเมินถึงเกณฑที่จะผานการทดลองปฏิบัติงาน และสมควรไดรับการจางเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยตอไป ใหหนวยงานรายงานผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้น 
ไปยังผูมีอํานาจสั่งจางหรือผูไดรับมอบหมาย และผูขอรับการประเมินภายใน 15 วัน นับแตวันที่การประเมนิ
ทดลองปฏิบัติงานเสร็จสิ้นลง 
  หากคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติงานพิจารณาเห็นวา ผูขอรับการประเมินมีผลการ
ประเมินต่ํากวาเกณฑที่กําหนด และไมสมควรไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตอไป ใหหัวหนา
หนวยงานมีหนังสือแจงผลการประเมินพรอมสิทธิในการโตแยงเปนลายลักษณอักษรใหผูขอรับการประเมนิ
ทราบกอนส้ินสุดระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานไมนอยกวาหาวัน และรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว 
  ขอ  10  ใหการประเมินเพื่อตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภททั่วไป  
วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มีขั้นตอนและวิธีการประเมิน ดังนี้ 

(1) เมื่อมีการลงนามในสัญญาจางแตละครั้งใหอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายแจงให
พนักงานมหาวิทยาลัยทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการประเมินเพื่อตอสัญญาจาง ทั้งนี้ หากพนักงาน
มหาวิทยาลัยผูนั้นประสงคจะตอสัญญาจาง ใหยื่นคําขอรับการประเมินเพื่อตอสัญญาจางตอผูบังคับบัญชา
ช้ันตน ตามแบบหมายเลข 7 แนบทายประกาศนี้โดยยื่นลวงหนาไมนอยกวา 4 เดือน กอนครบกําหนดอายุ
สัญญา   

(2) ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนเสนอแบบประเมินเพื่อขอตอสัญญาจาง ตามลําดับชั้นการ
บังคับบัญชาจนถึงระดับหัวหนาหนวยงาน เพื่อใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินการตอสัญญา                
ตามองคประกอบดังนี้ 
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(ก) หัวหนาหนวยงานเปนประธานกรรมการ 
(ข) ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยในหนวยงานที่หัวหนาหนวยงานเห็นสมควร 

จํานวน 2  ถึง 4  คน เปนกรรมการโดยใหกรรมการอยางนอย 1 คน เปนผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูขอรับการ
ประเมิน 
  ใหหัวหนาหนวยงานแตงตั้งบุคคลในขอ 10 (2) (ข) จํานวนหนึ่งคนเปนเลขานุการ  

(3) ใหกําหนดระดับคะแนนประเมิน เปน 3 ระดับ ดังนี้ 
  - ระดับ 3 คะแนน =   ผลการประเมินไดดีเกินกวาที่กําหนด 
  - ระดับ 2 คะแนน =   ผลการประเมินไดตามที่กําหนด 
  - ระดับ 1 คะแนน =   ผลการประเมินไดต่ํากวาที่กําหนด 

(4) ผูสมควรไดรับการตอสัญญา จะตองผานเกณฑการประเมินดังนี้ 
(ก) ผานเกณฑการประเมินการเลื่อนขั้นคาตอบแทนประจําปทุกปตามที่กําหนดไวใน                

สัญญาจาง ยกเวนไมไดรับการเลื่อนขั้นคาตอบแทนเพราะเหตุลาไปศึกษาตอ  ฝกอบรม หรือถูกลงโทษทาง
วินัยไมรายแรง 

(ข) ไดรับผลการประเมินเฉลี่ยไมนอยกวา  2  คะแนนในแตละองคประกอบ และ
ไดผลการประเมินเฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ ไมนอยกวา 2.5 

(5) ในการใหคะแนนประเมินของคณะกรรมการประเมินการตอสัญญาจาง ใหกรรมการ
แตละรายกรอกคะแนนประเมินในใบกรอกคะแนนสําหรับกรรมการตามแบบหมายเลข 8 แนบทายประกาศนี้ 
โดยใหรวมคะแนนและคิดคะแนนเฉลี่ยแตละขอไวในใบสรุปคะแนน และเก็บใบกรอกคะแนนของ
กรรมการทุกคนไวเปนหลักฐาน 

(6) ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินการตอสัญญาจางของหนวยงานพิจารณาเห็นวาผู
ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามที่กําหนด และสมควรไดรับการตอสัญญาจาง
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหหนวยงานรายงานผลการประเมินไปยังผูมีอํานาจสั่งจางหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
ภายใน 15 วัน นับแตวันที่การประเมินเพื่อตอสัญญาจางเสร็จสิ้นลง เพื่อดําเนินการตอสัญญาจางตอไป 

(7) ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินการตอสัญญาจางของหนวยงานพิจารณาเห็นวาผู
ขอรับการประเมินมีผลการประเมินต่ํากวาเกณฑที่กําหนด และไมสมควรไดรับการจางเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ใหหนวยงานเสนอเรื่องไปยังมหาวิทยาลัย เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยพิจารณา ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตองใหผูขอรับการประเมินมีโอกาสไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยง
และแสดงพยานหลักฐานของตนประกอบการชี้แจง 
  เมื่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยพิจารณาผลการประเมิน
การตอสัญญาจางเปนประการใด ใหผูมีอํานาจสั่งจางหรือผูที่ไดรับมอบหมายมีหนังสือแจงผลการประเมิน
เปนลายลักษณอักษรใหผูขอรับการประเมินทราบภายใน 15 วัน นับแตวันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยมีมติ 
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(8) การประเมินเพื่อตอสัญญาจางปฏิบัติงานระยะที่ 4  หากหัวหนาหนวยงานพิจารณาเห็นวา
ในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดเกี่ยวของหรือมีผลกับผูรับบริการโดยตรง อาจกําหนดใหมี
การสํารวจเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้น เพื่อประกอบการ
พิจารณาประเมินได 
  ขอ 11 การประเมินเพื่อตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพ
เฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะซึ่งอยูระหวางการลาศึกษา ใหประเมินโดยพิจารณาจากผลการศึกษา 
 

บทเฉพาะกาล 
 

  ขอ 12  เมื่อประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับแลว หากหนวยงานใดอยูระหวางการดําเนินการ
ประเมินเพื่อทดลองปฏิบัติงาน หรือประเมินเพื่อตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยรายใดอยู  ใหดําเนนิการ
ประเมินตามหลักเกณฑวิธีการเดิมไปจนกวาการประเมินทดลองปฏิบัติงาน หรือการประเมินเพื่อตอสัญญา
จางจะเสร็จสิ้น จึงปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ 
  ขอ 13   เมื่อประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใชแลว พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไดปฏิบัติงาน ตาม
สัญญาจางฉบับเดิมครบอายุสัญญาแลว แตยังไมครบตามชวงระยะเวลาการจางตามที่กําหนดไวใน ขอ 16 
แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ใหขยายระยะเวลาการจางตามสัญญาเดิมออกไปเพื่อใหมีกําหนดระยะเวลาเทากับ
ชวงเวลาการจางในระยะนั้นตามที่กําหนดในขอบังคับ โดยยังมิตองมีการประเมินเพื่อตออายุสัญญาจาง จน
เมื่อไดปฏิบัติงานถึงปงบประมาณสุดทายในรอบระยะเวลาการจางนั้น  จึงใหทําการประเมินเพื่อตอสัญญา
จางตามที่กําหนดไวในประกาศฉบับนี้ตอไป 
  พนักงานมหาวิทยาลัยที่อยูภายในการประเมินเพื่อตอสัญญาจางตามวรรคแรก  ตองมีอายุ
การปฏิบัติงานตามสัญญาจางเดิมรวมกับที่ไดรับการขยายออกไป เหลืออยูเกินกวาสองปงบประมาณนับแต
วันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ   

ประกาศ   ณ   วันที่  19  มิถุนายน  พ.ศ. 2550 
 
 
 
 
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
         ประธานกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
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