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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่อง หลกัเกณฑ และวธิกีารประเมินทดลองปฏบัิติหนาที่และการประเมินเพื่อตอสัญญาจาง 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
    

 
          เพื่ออนุวัตตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการบริหารบคุคลพนักงานมหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๙  ขอ ๑๒  ขอ ๑๓  ขอ ๓๐  ขอ ๓๑ และ ขอ ๓๓ จึงเห็นควรกําหนดใหมี
หลักเกณฑกลางซึ่งเปนเกณฑข้ันต่ําที่ใชในการพิจารณาประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่  และประเมินเพื่อตอ
สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยใหดําเนินไปอยางมีระบบ ไดมาตรฐาน   อันจะทําใหไดบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถ และมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติราชการตอไป  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จึงกําหนดประกาศเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินทดลองปฏิบัติราชการ  และการประเมินเพื่อตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ไวดังนี้ 
         ขอ ๑  ประกาศฉบับนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เร่ือง หลักเกณฑ และวิธีการ 
ประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่และการประเมินเพื่อตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย” 
          ขอ ๒  ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓  ในประกาศนี ้

“ การประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่” หมายความวา  การประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ชวงแรกของการบรรจุเขาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอาจารย ในภาควิชา/สาขาวิชา หรือหนวยงานที่มีการ
จัดการเรียนการสอน สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  และในตําแหนงของสายงานดานการ
บริการทางวิชาการหรือสายงานบริหารและธุรการ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ใน
หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
  “ การประเมินเพื่อตอสัญญาจาง”  หมายความวา  การประเมินผลการปฏิบัติงานระหวาง
ชวงระยะเวลาที่ไดทําสัญญาจางงานในแตละชวง เพื่อประเมินความเหมาะสมในการปฏิบัติงานตอไปอีก
ในชวงระยะเวลาของสัญญาจางตอไป 
  “หนวยงาน” หมายความวา คณะ สํานัก สถาบัน วิทยาลัย กอง สํานักงาน หรือหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่น และมีฐานะเทียบเทา 
 ขอ ๔  ใหหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศฉบับนี้ เปนหลักเกณฑกลางที่กําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา
สําหรับใชในการพิจารณาประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ และประเมินเพื่อพิจารณาตอสัญญาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย ในกรณีที่หนวยงานใดประสงคจะกําหนดหลักเกณฑในการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ และ
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ประเมินเพื่อตอสัญญาจางใหแตกตางและมีมาตรฐานเทียบเทาหรือสูงกวาที่กําหนดในประกาศนี้ ให
สามารถกระทําไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้ โดยใหนําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกอน แลวจึงจัดทําเปนประกาศของหนวยงาน 
  
 
 

หมวด ๑ 
หลักเกณฑและวิธีการประเมินทดลองปฏบัิติหนาที ่และการประเมนิเพื่อตอสัญญาจาง 

สําหรับพนักงานมหาวทิยาลัยสายวิชาการ 
 

  
 ขอ ๕   เกณฑที่ใชในการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ และการประเมินเพื่อตอสัญญาจาง  
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประกอบดวย ๓ หลัก คือ 

๕.๑  คุณสมบติัเฉพาะสาํหรบัตําแหนงตามที่หนวยงาน กําหนด ไดแก  
๕.๑.๑   ไดปฏิบัติหนาที่สอนหรือชวยสอนประจําวิชาใดวิชาหนึง่ทีก่าํหนดไวในหลักสูตร 
              ของมหาวิทยาลยั ตามภาระงานที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงาน 
๕.๑.๒   มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาของตน และเอาใจใสหาความรูเพิ่มเติม  

       ๕.๒   คุณลักษณะในการปฏิบัติหนาที ่ไดแก 
๕.๒.๑    มีความรับผิดชอบตอหนาที ่ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ และเตม็เวลา 
๕.๒.๒   ปฏิบัติหนาที่ตรงตอเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
๕.๒.๓    มีคุณธรรม จริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
๕.๒.๔    มีมนุษยสมัพนัธดี และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางด ี
๕.๒.๕    เสยีสละ อุทิศเวลาใหกับงานที่ไดรับมอบหมาย และงานบริการที่เกี่ยวของ   
๕.๒.๖     มีความประพฤติเหมาะสมทั้งในดานสวนตัวและการทาํงาน  และปฏิบัติตนให 
                เปนที่เคารพนับถือ                              

                     ๕.๓    ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ ตามองคประกอบอยางนอย ๓ ดาน  ไดแก 
๕.๓.๑     ดานการสอน 

- ภาระงานสอนที่รับผิดชอบมปีริมาณเปนไปตามเกณฑทีห่นวยงาน 
       กําหนด           
- ความสามารถในการสอน และระดับคุณภาพงานสอน โดยพิจารณาจากผล

การประเมนิการสอน และ การประเมินของผูสอนรวม 
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- ความสามารถในการผลิตผลงานดานการสอน เชน คูมือการสอน เอกสาร
ประกอบการสอน  ส่ือการสอน  เปนตน 

๕.๓.๒    ดานงานวิชาการ งานวิจัย และงานอืน่ที่เทียบเทา 
- ความสามารถดานวิชาการ  โดยพิจารณาจากความรูในเนื้อหาวิชาการและ

ความสามารถที่จะสอนไดหลายวิชา รวมทั้งการติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการในสาขาวิชาที่จะสอนและที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มพูนความรูใหมๆ และ 
การมีผลงานทางวิชาการเปนที่ยอมรับ 

- ความสามารถดานวจิัย และการเขียนบทความทางวิชาการ หนังสือ /ตํารา       
      พจิารณาจากภาระงาน ปริมาณงาน คุณภาพ และจริยธรรมในการทํางาน 
      วิชาการ ตองไมลอกเลียนผลงานผูอ่ืนโดยไมอางองิชือ่เจาของหรือโดยไมไดรับ 
      อนุญาต 

๕.๓.๓    ดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา   การบริการทางวิชาการ   การทาํนุบํารุงศิลป   
                วฒันธรรม  ดานการบรหิาร  หรือ ดานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย                

- การกําหนดตารางเวลาใหนักศึกษาเขาพบ และจํานวนชัว่โมงในการใหคํา 
      ปรึกษาแกนักศึกษาตอสัปดาห 
- จํานวนนักศึกษาในความดแูล ในฐานะอาจารยที่ปรึกษา และการให

คําแนะนําแกนักศึกษา 
- การดูแลใหนกัศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม 
- ความรับผิดชอบในการทํางานบริการทางวิชาการ หรืองานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมหรืองานบรหิารตามที่ไดรับมอบหมาย      
- คุณภาพงานบริการทางวชิาการที่สอดคลองกับวชิาชพีหรือสาขาวชิา  
- จํานวนครั้งที่ไดรับเชิญเปนวทิยากรทัง้ภายในและภายนอกหนวยงาน   

 ขอ ๖  ใหการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที ่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวชิาการ  มีข้ันตอนและ
วิธีการประเมนิ ดังนี ้    
  ๖.๑   เมื่อมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งจางพนักงานมหาวิทยาลัยแลว ใหหนวยงานตนสังกัดของ
พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นแจงใหพนักงานมหาวิทยาลัยแตละรายทราบถึงหลักเกณฑและกําหนด
ระยะเวลาการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ     
 ๖.๒   ใหหนวยงานตนสังกัด แตงตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติหนาที่ของ
หนวยงาน ซึ่งมีองคประกอบดังนี้ 
   ๖.๒.๑    คณบดี / ผูอํานวยการสํานัก / ผูอํานวยการสถาบัน 
     หรือหวัหนาหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทา                  ประธานกรรมการ 
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๖.๒.๒   รองคณบดี / รองผูอํานวยการสํานกั / รองผูอํานวยการ 
 สถาบนั หรือรองหวัหนาหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทา 
 ซึ่งดูแลรับผิดชอบงานดานวิชาการ         กรรมการ 

 ๖.๒.๓    กรรมการผูทรงคณุวุฒิซึ่งคณะกรรมการประจําหนวยงาน 
              เสนอชื่อ จํานวน 1 คน  กรรมการ 
๖.๒.๔    ผูแทนสภาอาจารยซึ่งเปนอาจารยในหนวยงาน      กรรมการ 
๖.๒.๕   หัวหนาภาควิชา / หัวหนาสาขาวชิาที่ผูขอรับการ 

 ประเมนิสังกดัอยู  หรือผูบังคับบัญชาชัน้ตน 
 ของผูขอรับการประเมิน                    กรรมการและ  
                                                                                          เลขานุการ  

 ๖.๓    ใหทาํการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ จํานวน ๒ คร้ัง 
   คร้ังที ่๑     ระหวาง ๔ – ๖  เดือนแรกของการปฏิบัติงาน 
   คร้ังที ่๒    ระหวาง  ๑๐ – ๑๒  เดือนแรกของการปฏิบัติงาน 

            เมื่อทําการประเมินครั้งที่ ๒ ผูขอรับการประเมินตองมีเวลาทําการสอนมาแลวไมนอย
กวา  ๑ ภาคการศึกษาโดยใหนับระยะเวลาที่ทําการสอนในภาคหนึ่งภาคใด หรือสองภาครวมกันได และมี
ระยะเวลาประเมินทั้งสองครั้งรวมกัน ไมเกิน ๑ ป  ทั้งนี้ ยกเวนในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่งที่ผู
ขอรับการประเมินมีระยะเวลาการปฏิบัติงานเกิน ๑ ป ใหขอขยายระยะเวลาการประเมินไดโดยขออนุมัติตอ 
อธิการบดีเปนการเฉพาะราย โดยยื่นเรื่องการขอขยายระยะเวลาประเมินลวงหนากอนครบกําหนด ๑ ป 

       ๖.๔    ใหผูขอรับการประเมินยื่นแบบประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการตามแบบที่กําหนดในภาคผนวก หมายเลข ๑ แนบทายประกาศนี้  ตอคณบดี / 
ผูอํานวยการสํานัก / ผูอํานวยการสถาบัน หรือหัวหนาหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทา ผานผูบังคับบัญชา
ชั้นตนหรือหัวหนาภาควิชา / หัวหนาสาขาวิชา ตามเงื่อนไขระยะเวลาที่กําหนดในขอ ๖.๓  ทั้งนี้ โดยแนบ
เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้  

  ๖.๔.๑    แผนการปฏิบัติงาน 
  ๖.๔.๒    แผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน 
  ๖.๔.๓    รายงานผลการสอน  
  ๖.๔.๔    งานวิจัย หรือผลงานวิชาการอื่นๆ  
  ๖.๔.๕    รายงานการใหบริการวิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การทาํงานบรหิาร  
                      หรืองานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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 ๖.๕   ใหหัวหนาภาควิชา / หัวหนาสาขาวิชา หรือผูบังคับบัญชาชั้นตน กรอกรายละเอียดใน
สวนที่เกี่ยวของ  แลวยื่นแบบประเมินตอคณบดี / ผูอํานวยการสํานัก / ผูอํานวยการสถาบัน หรือหัวหนา
หนวยงานที่มีฐานะเทียบเทา  เพื่อยื่นตอคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน 

       ๖.๖   ใหกําหนดระดับคะแนนประเมนิ เปน ๕ ระดบั ดังนี ้ 
  ระดับ    ดีมาก                 =          ๕ 
  ระดับ      ดี              =           ๔ 
  ระดับ      พอใช              =           ๓ 
  ระดับ      ควรปรับปรุง             =           ๒ 
  ระดับ      ตองปรับปรุง                 =           ๑    
       ๖.๗    ผูขอรับการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ ตองไดคะแนนเฉลี่ยของทุกองคประกอบของ

เกณฑการประเมินไมนอยกวา ๓ ใน ๕  จึงถือวาผานเกณฑการประเมิน 
       ๖.๘    ในการใหคะแนนประเมินของคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ ใหกรรมการ

แตละรายกรอกคะแนนประเมินในใบกรอกคะแนนสําหรับกรรมการตามแบบในภาคผนวก หมายเลข ๒ 
แนบทายประกาศนี้  โดยใหรวมคะแนนและคิดคะแนนเฉลี่ยแตละขอไวในใบสรุปคะแนน และเก็บใบกรอก
คะแนนของกรรมการทุกคนไวเปนหลักฐาน  

 ๖.๙   เมื่อครบกําหนดระยะเวลาประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ คร้ังที่ ๒ หากคณะกรรมการ
ประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานพิจารณาเห็นวา ผูรับการประเมินมีผลการประเมิน ถึงเกณฑที่จะ
ผานการทดลองปฏิบัติหนาที่ และสมควรไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตอไป  ใหหนวยงาน
รายงานผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ของพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้น ไปยังผูมีอํานาจสั่งจางหรือผูไดรับมอบ
อํานาจ ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่การประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ คร้ังที่ ๒ เสร็จส้ินลง 

          หากคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ พิจารณาเห็นวา ผูรับการประเมินมีผล
การประเมินต่ํากวาเกณฑที่กําหนด และไมสมควรไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตอไป  ให
หนวยงานเสนอเรื่องไปยังมหาวิทยาลัย เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 ๖.๑๐  ใหประธานคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ มีหนังสือแจงผลการประเมิน
เปนลายลักษณอักษรใหผูขอรับการประเมินทราบภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่การประเมินทดลองปฏิบัติ
หนาที่เสร็จส้ินลง 
 ขอ ๗   ใหการประเมินเพื่อตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวชิาการ  มีข้ันตอนและวิธกีาร
ประเมิน ดังนี้     

  ๗.๑    กอนครบกําหนดระยะเวลาจางตามสัญญาไมนอยกวา ๖ เดือน ใหหนวยงานแจงให
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการในการประเมินเพื่อตอสัญญาจาง ทั้งนี้ 
หากพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการผูนั้นประสงคจะตอสัญญาจาง ใหยื่นคําขอรับการประเมินเพื่อตอ
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สัญญาจางตอผูบังคับบัญชาระดับตน ตามแบบที่กําหนดในภาคผนวก หมายเลข ๓ แนบทายประกาศนี้  
โดยยื่นลวงหนาไมนอยกวา ๔ เดือนกอนครบกําหนดอายุสัญญา พรอมกับแนบเอกสารประกอบการ
ประเมิน ดังนี้  

๗.๑.๑  แผนการปฏิบัติงาน 
๗.๑.๒  แผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน 
๗.๑.๓  รายงานผลการสอน  
๗.๑.๔  งานวจิัย หรือผลงานวิชาการอื่นๆ  
๗.๑.๕  รายงานการใหบริการทางวิชาการ งานทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การทาํงาน 
            บริหาร  หรืองานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 ๗.๒   ใหผูบังคับบัญชาระดับตนเสนอแบบประเมินเพื่อตอสัญญาจาง ตามลําดับชั้นการบังคับ
บัญชาจนถึงระดับคณบดี / ผูอํานวยการสํานัก / ผูอํานวยการสถาบัน หรือหัวหนาหนวยงานที่มีฐานะ
เทียบเทา เพื่อใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินการตอสัญญาจางขึ้น ตามองคประกอบดังนี้ 

๗.๒.๑  คณบดี / ผูอํานวยการสํานกั / ผูอํานวยการสถาบัน 
หรือหัวหนาหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทา              ประธานกรรมการ 

๗.๒.๒  รองคณบดี / รองผูอํานวยการสํานกั / รองผูอํานวยการ 
สถาบัน หรือรองหวัหนาหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทา 
ซึ่งดูแลรับผิดชอบงานดานวิชาการ              กรรมการ 

๗.๒.๓  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 1 คน ซึ่งไดรับการเสนอชื่อจาก 
              คณะกรรมการประจําหนวยงาน                  กรรมการ 
๗.๒.๔  ผูแทนสภาอาจารย ซึ่งเปนอาจารยในหนวยงาน 
            ของผูขอรับการประเมิน            กรรมการ 
๗.๒.๕  หัวหนาภาค / หัวหนาสาขาวิชาที่ผูขอรับการประเมิน 

 สังกัดอยู  หรือผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูขอรับการ 
  ประเมินจํานวน ๑-๒ คนแลวแตกรณี         กรรมการ 
๗.๒.๖  เลขานุการคณะ / สํานัก / สถาบัน หรือผูทีม่ีฐานะเทียบเทา         เลขานุการ 

   ๗.๓    ใหกาํหนดระดับคะแนนประเมิน เปน ๕ ระดับ ดังนี้  
  ระดับ      ดีมาก                  =           ๕         
  ระดับ      ดี   =           ๔ 
  ระดับ      พอใช   =           ๓ 
  ระดับ      ควรปรับปรุง  =           ๒ 
  ระดับ      ตองปรับปรุง  =           ๑         
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  ๗.๔    ผูสมควรไดรับการตอสัญญาจาง จะตองผานเกณฑการประเมินดังนี ้
๗.๔.๑   ผานการประเมนิตาม ขอ ๕.๑ ขอ ๕.๒ และ ขอ ๕.๓.๑ โดยไดคะแนนเฉลีย่ไม  
             นอยกวา ๔ ใน ๕  
๗.๔.๒   ผานการประเมนิตาม ขอ ๕.๓.๒ โดยไดคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา ๓ ใน ๕             
             ในการตอสัญญาครั้งแรก  และไมนอยกวา  ๔  ใน ๕ ในการตอสัญญาครั้งตอๆ ไป 
๗.๔.๓   ผานการประเมนิตาม ขอ ๕.๓.๓  โดยไดคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา  ๓ ใน ๕               

๗.๕   การใหคะแนนประเมินของคณะกรรมการประเมินการตอสัญญาจาง  ใหกรรมการแตละราย
กรอกคะแนนประเมินในใบกรอกคะแนนสําหรับกรรมการ ตามแบบที่กําหนดในภาคผนวก หมายเลข ๔ 
แนบทายประกาศนี้ โดยใหรวมคะแนนและคิดคะแนนเฉลี่ยแตละขอไวในใบสรุปคะแนน และเก็บใบกรอก
คะแนนของกรรมการทุกคนไวเปนหลักฐาน  

  ๗.๖   ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินการตอสัญญาจางของหนวยงานพิจารณาเห็นวา ผูรับ
การประเมินมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามที่กําหนด  และสมควรไดรับการตอสัญญาจางเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยตอไป  ใหหนวยงานดําเนินการตอสัญญาจาง และรายงานผลการประเมินไปยังผูมี
อํานาจสั่งจางหรือผูไดรับมอบอํานาจภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่การประเมินเพื่อตอสัญญาจางเสร็จส้ินลง 

         ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินการตอสัญญาของหนวยงานพิจารณาเห็นวา ผูรับการ 
ประเมินมีผลการประเมินต่ํากวาเกณฑที่กําหนด และไมสมควรไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตอไป ใหหนวยงานเสนอเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยโดยเร็ว เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป 
  ๗.๘  ใหประธานคณะกรรมการประเมินการตอสัญญาจางมีหนังสือแจงผลการประเมินเปน 
ลายลักษณอักษรใหผูขอรับการประเมินทราบ ภายใน ๑๕ วนันับแตวนัทีก่ารประเมนิเพื่อตอสัญญาจาง
เสร็จส้ินลง 
 ขอ ๘   ในการยื่นขอรับการประเมินเพื่อตอสัญญาจางระยะที่ส่ี เพื่อใหอยูปฏิบัติงานจนเกษียณอาย ุ  
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ยื่นขอรับการประเมิน จะตองมีตําแหนงทางวิชาการเปน รอง
ศาสตราจารย  ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการมีตําแหนงทางวิชาการต่ํากวาที่กําหนดไว
ดังกลาวขางตน ใหดําเนินการตอสัญญาจางปฏิบัติงานตอไปอีกครั้งละหาป 
 ขอ ๙    การประเมินการทดลองปฏิบัติหนาที่ หรือการประเมินเพื่อตอสัญญาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการซึ่งอยูระหวางการลาศึกษา ใหประเมินโดยพิจารณาจากผลการศึกษา และจาก
ความประพฤติระหวางการลาศึกษาเปนสําคัญ 
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หมวด ๒ 
หลักเกณฑและวิธีการประเมินทดลองปฏบัิติหนาที ่และการประเมนิเพื่อตอสัญญาจาง 

สําหรับพนักงานมหาวทิยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ 
    

 
 ขอ ๑๐   เกณฑที่ใชในการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ และการประเมินเพื่อตอสัญญาจาง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนนุวชิาการประกอบดวย ๓ หลัก คือ 

 ๑๐.๑   คุณลกัษณะในการปฏิบัติหนาที่ ไดแก 
๑๐.๑.๑   ความรับผิดชอบตอหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนงานบริการที่เกีย่วของ 
๑๐.๑.๒   ความขยันหมัน่เพียร และความอุตสาหะ ตลอดจนความตั้งใจมุงมั่นที่จะทํางานให 
               สําเร็จ                        
๑๐.๑.๓   ความสามารถในการทาํงานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางด ี
๑๐.๑.๔   การแสดงออกถึงการมีจิตสํานึกที่ดีในการใหบริการ 
๑๐.๑.๕   ความเสียสละ อุทิศเวลาใหกับงานที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติหนาที่ตรงตอเวลา  
๑๐.๑.๖   ความสนใจในการพัฒนาตนเองเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดเปนผลดี 
๑๐.๑.๗   เชาวปญญาและความสามารถในการแกไขปญหา และมีความถนัดในงานที ่
               ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ 

  ๑๐.๑.๘   การปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม และซื่อสัตยสุจริต 
  ๑๐.๑.๙    ความรวมมือในการแกไขปญหาของสวนรวม 

 ๑๐.๒    ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ ไดแก 
๑๐.๒.๑   ดานคุณภาพและปริมาณงาน 

- ระดับคุณภาพของผลงานและปริมาณงานที่ไดปฏิบัติตามภาระงานที่ไดรับ
มอบหมายในชวงระยะเวลาการประเมนิ   

๑๐.๒.๒   ดานความรูความสามารถ 
- การมีความรูความสามารถทีจ่ําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามทีก่ําหนดไว

ในมาตรฐานกาํหนดตําแหนง และในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
      ๑๐.๓    คุณลักษณะสวนบุคคล 

๑๐.๓.๑    ประพฤติตนอยูในวนิัยของราชการ และความประพฤติสวนตัวเหมาะสม 
        ๑๐.๓.๒    มนุษยสมัพนัธตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงานและบุคคลอื่นๆ ที่เกีย่วของ   

๑๐.๓.๔    การยอมรับจากเพื่อนรวมงาน ไดรับความรักใคร และนับถอื 
๑๐.๓.๕    พฤติกรรมและทศันคติในเชิงบวกในการทาํงานและตอผูรวมงาน  
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 ขอ ๑๑    ใหการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที ่พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนนุวชิาการ  มี
ข้ันตอนและวธิีการประเมนิ ดังนี้     
  ๑๑.๑    เมื่อมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งจางพนักงานมหาวิทยาลัยแลว ใหหนวยงานตนสังกัดของ
พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นแจงใหพนักงานมหาวิทยาลัยแตละรายทราบถึงหลักเกณฑและกําหนด
ระยะเวลาการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
  ๑๑.๒   ใหหนวยงานตนสังกัด แตงตั้งคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ของ
หนวยงาน ซึ่งมีองคประกอบดังตอไปนี้ 

๑๑.๒.๑   รองอธิการบดี / คณบดี / ผูอํานวยการสํานกั / ผูอํานวยการ 
     สถาบนั  หรือหัวหนาหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทา                ประธานกรรมการ 
๑๑.๒.๒   ผูอํานวยการกอง / เลขานกุารสาํนัก / เลขานกุารสถาบนั 
     หรือผูทีม่ีฐานะเทียบเทา                    กรรมการ 
๑๑.๒.๓   ผูแทนสภาขาราชการที่เปนขาราชการ หรือพนักงานสาย 
                สนบัสนุนวิชาการ                                                               กรรมการ 

    ๑๑.๒.๔   หวัหนางานของผูขอรับการประเมิน                             กรรมการและ                    
                                                                                                                    เลขานกุาร                               
 ๑๑.๓    ใหทําการประเมนิทดลองปฏิบัติหนาที่ จาํนวน ๒ คร้ัง  

   คร้ังที ่๑    ระหวาง   ๒ – ๓  เดือนแรกของการปฏิบัติงาน 
   คร้ังที ่๒    ระหวาง   ๔ – ๖  เดือนแรกของการปฏิบัติงาน 

                       ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาประเมินทั้งสองครั้งแลวไมเกนิ ๖ เดือน  
  ๑๑.๔   ใหผูขอรับการประเมินยื่นแบบประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่พนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุนวิชาการตามแบบที่กําหนดในภาคผนวก หมายเลข ๕ แนบทายประกาศนี้  ตอรองอธิการบดี / 
ผูอํานวยการสํานัก / ผูอํานวยการสถาบัน ผานหัวหนางาน หรือผูบังคับบัญชาชั้นตน  ตามเงื่อนไข
ระยะเวลาที่กําหนดในขอ ๑๑.๓   
 ๑๑.๕   ใหหัวหนางาน หรือผูบังคับบัญชาชั้นตน กรอกรายละเอียดในสวนที่เกี่ยวของ  แลวยื่น
แบบประเมิน ตอรองอธิการบดี / คณบดี / ผูอํานวยการสํานัก / ผูอํานวยการสถาบัน ผานผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น เพื่อยื่นตอคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน 

 ๑๑.๖   ใหกาํหนดระดับคะแนนประเมนิ เปน ๕ ระดับ ดังนี้  
  ระดับ    ดีมาก                  =          ๕         
  ระดับ      ดี   =          ๔ 
  ระดับ      พอใช   =          ๓ 
  ระดับ      ควรปรับปรุง  =          ๒ 



 

 

 

๑๐

  ระดับ      ตองปรับปรุง  =          ๑         
  ๑๑.๗   ผูรับการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ ตองไดคะแนนเฉลี่ยของทุกองคประกอบของ
เกณฑการประเมินไมนอยกวา ๓ ใน ๕ จึงถือวาผานเกณฑการประเมิน 
  ๑๑.๘   ในการใหคะแนนประเมินของคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ ใหกรรมการ
แตละรายกรอกคะแนนประเมินในใบกรอกคะแนนสําหรับกรรมการตามแบบที่กําหนดในภาคผนวก 
หมายเลข ๖ แนบทายประกาศนี้ โดยใหรวมคะแนนและคิดคะแนนเฉลี่ยแตละขอไวในใบสรุปคะแนน และ
เก็บใบกรอกคะแนนของกรรมการทุกคนไวเปนหลักฐาน  

 ๑๑.๙    เมื่อครบกําหนดระยะเวลาประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ คร้ังที่ ๒ หากคณะกรรมการ
ประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานพิจารณาเห็นวา ผูรับการประเมินมีผลการประเมิน ถึงเกณฑที่จะ
ผานการทดลองปฏิบัติหนาที่ และสมควรไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตอไป  ใหหนวยงาน
รายงานผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ของพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้น ไปยังผูมีอํานาจสั่งจางหรือผูไดรับมอบ
อํานาจ ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่การประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ไดเสร็จส้ินลง 
                   หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นวา ผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ํากวาเกณฑที่
กําหนด และไมสมควรไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตอไป  ใหหนวยงานเสนอเรื่องไปยัง
มหาวิทยาลัย เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

๑๑.๑๐  ใหประธานคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ มีหนังสือแจงผลการประเมิน 
เปนลายลักษณอักษรใหผูขอรับการประเมินทราบภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่การประเมินทดลองปฏิบัติ
หนาที่เสร็จส้ินลง 
 ขอ ๑๒    ใหการประเมินเพื่อตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ  มีข้ันตอน
และวิธีการประเมิน ดังนี้ 

  ๑๒.๑    กอนครบกําหนดระยะเวลาจางตามสัญญาไมนอยกวา ๖ เดือน ใหหนวยงานแจงให
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการในการประเมินเพื่อตอสัญญา
จาง ทั้งนี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการผูนั้นประสงคจะตอสัญญาจาง ใหยื่นคําขอรับ
การประเมินเพื่อตอสัญญาจางตอผูบังคับบัญชาระดับตน ตามแบบที่กําหนดในภาคผนวก หมายเลข ๗  
แนบทายประกาศนี้  โดยยื่นลวงหนาไมนอยกวา ๔ เดือนกอนครบกําหนดอายุสัญญา  
 ๑๒.๒    ใหผูบังคับบัญชาระดับตนเสนอแบบประเมินเพื่อขอตอสัญญาจาง ตามลําดับชั้นการ
บังคับบัญชาจนถึงระดับรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก / ผูอํานวยการสถาบัน เพื่อใหมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินการตอสัญญาขึ้น ตามองคประกอบดังนี้ 

 ๑๒.๒.๑   รองอธิการบดี / คณบดี / ผูอํานวยการสํานกั / ผูอํานวยการ 
   สถาบนั  หรือหัวหนาหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทา                 ประธานกรรมการ 

 ๑๒.๒.๒   ผูแทนสภาขาราชการที่เปนขาราชการหรือ 



 

 

 

๑๑

     พนักงานมหาวทิยาลยั              กรรมการ
 ๑๒.๒.๓   ผูอํานวยการกอง / เลขานกุารคณะ / เลขานกุารสํานกั 
      / เลขานุการสถาบัน หรือผูที่มีฐานะเทียบเทา                กรรมการ                                

๑๒.๒.๔   หัวหนางานหรือผูบังคับบัญชาชัน้ตนของ 
    ผูขอรับการประเมิน                กรรมการและ  
                                                                                           เลขานกุาร 

  ๑๒.๓    ใหกําหนดระดับคะแนนประเมนิ เปน  ๕ ระดับ ดังนี้  
  ระดับ    ดีมาก                  =           ๕         
  ระดับ      ดี   =           ๔ 
  ระดับ      พอใช   =           ๓ 
  ระดับ      ควรปรับปรุง  =           ๒ 
  ระดับ      ตองปรับปรุง  =           ๑         

   ๑๒.๔     ผูสมควรไดรับการตอสัญญาจาง จะตองผานเกณฑการประเมินดังนี ้
  ๑๒.๔.๑   ผานการประเมินตามขอ ๑๐.๑  ขอ ๑๐.๒  และขอ ๑๐.๓  โดยไดคะแนนเฉลี่ย 

                   ทัง้สามขอรวมกนัไมนอยกวา ๓.๕ ใน ๕  ในการประเมนิครั้งแรก และไมนอย 
                                        กวา ๔  ใน ๕ ในการประเมนิครั้งตอๆ ไป  

  ๑๒.๔.๒   ผานการประเมินตาม ขอ ๑๐.๑ โดยไดคะแนนประเมินไมนอยกวา ๔ ใน ๕ 
  ๑๒.๕    ในการใหคะแนนประเมินของคณะกรรมการประเมินการตอสัญญาจาง ใหกรรมการ 

แตละรายกรอกคะแนนประเมินในใบกรอกคะแนนสําหรับกรรมการตามแบบที่กําหนดในภาคผนวก 
หมายเลข ๘ แนบทายประกาศนี้ โดยใหรวมคะแนนและคิดคะแนนเฉลี่ยแตละขอไวในใบสรุปคะแนน และ
เก็บใบกรอกคะแนนของกรรมการทุกคนไวเปนหลักฐาน  

 ๑๒.๖   ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินการตอสัญญาจางของหนวยงานพิจารณาเห็นวา ผูรับ
การประเมินมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามที่กําหนด  และสมควรไดรับการการตอสัญญาจาง
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยตอไป  ใหหนวยงานดําเนินการตอสัญญาจาง และรายงานผลการประเมินไปยงัผู
มีอํานาจสั่งจางหรือผูไดรับมอบอํานาจภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่การประเมินเพื่อตอสัญญาจางสิ้นสุดลง
  ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินการตอสัญญาของหนวยงานพิจารณาเห็นวา ผูรับการ
ประเมินมีผลการประเมินต่ํากวาเกณฑที่กําหนด และไมสมควรไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตอไป  ใหหนวยงานเสนอเรื่องไปยังมหาวิทยาลัย เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา  
ตอไป 
     ๑๒.๗   ใหประธานคณะกรรมการประเมินการตอสัญญา มีหนังสือแจงผลการประเมินเปนลาย
ลักษณอักษรใหผูขอรับการประเมินทราบภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่การประเมินเพื่อตอสัญญาจางสิ้นสุดลง 






