
 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่อง หลกัเกณฑ และวธิกีาร ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
เพื่อปรับคาจางใหสูงขึน้ 
    

 
          เพื่ออนุวัตตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วาดวยการบริหารบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๙  ขอ ๓๒  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จึงกําหนดประกาศเรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อปรับคาจางใหสูงขึ้นไวดังนี้ 
          ขอ ๑  ประกาศฉบับนี้เรียกวา  “ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เร่ือง หลักเกณฑ และวิธีการ 
ประเมินประสทิธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อปรับคาจางใหสูงขึ้น”  
             ขอ ๒  ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓   ในประกาศนี ้
  “หนวยงาน” หมายความวา คณะ สํานัก สถาบัน วิทยาลัย กอง สํานักงาน หรือหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอื่น และมีฐานะเทียบเทา 
 

หมวด ๑ 
 

หลักเกณฑและวิธีการประเมินประสทิธิภาพการสอนและการปฏิบัติหนาที่อาจารย 
เพื่อปรับคาจางใหสูงขึ้น 

    
 ขอ ๔  พนกังานมหาวทิยาลยั สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ที่ไดรับการบรรจุดวยวุฒิปริญญาตรี 
และปริญญาโท ซึง่ปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวาสองป และไดรับคาจางยงัไมถงึขั้นที่สามตามบญัชีคาจาง
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยนับตอจากอัตราคาจางแรกบรรจุตามคุณวุฒิทีก่ําหนดขางตน  ใหมีสิทธิยืน่ขอรับ
การประเมนิประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหนาทีอ่าจารยได 
 ขอ ๕   กําหนดใหการประเมินประสทิธิภาพการสอนและการปฏิบัติหนาที่อาจารยมีหลักเกณฑ ดังนี ้
 ๕.๑  ผูขอรับการประเมินตองมีคุณสมบัติเฉพาะตาํแหนง  ไดแก 

๕.๑.๑   ไดรับการจางในตําแหนงอาจารยวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท มาแลวไม 
              นอยกวา ๒ ป  ทัง้นี้ ไมรวมระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาหรือฝกอบรม 



 

๒ 

 

๕.๑.๒    ไดปฏิบัติหนาที่สอนหรือชวยสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไวใน 
              หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
๕.๑.๓    นับต้ังแตไดรับการจางเปนพนักงานมหาวทิยาลัย ยังไมเคยผานการประเมนิ  
               ประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหนาที่อาจารยมากอน 

๕.๒   ผูขอรับการประเมินมีความรูความสามารถดานการสอน  และดานวิชาการอยูใน
เกณฑดี  โดยอาจประเมินจากคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

๕.๒.๑    ความสามารถดานการสอน 
๕.๒.๑.๑   มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบเพื่อใหผลการสอนเปนไปตาม 

    จุดมุงหมายที่วางไว 
๕.๒.๑.๒   มคีวามสามารถสอนใหผูเรียนรูจักคิด  วิเคราะห  วิจารณในวิชาที่สอน                     
๕.๒.๑.๓   มีความสามารถในการใชเทคนิค  วิธีสอนตางๆ  เพื่อใหผูเรียนเกิด 

     ความสนใจ  และติดตามการสอนตลอดเวลา 
๕.๒.๑.๔   มีความสามารถชี้ใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของวิชาที่เรียนกับ 

     วิชาอื่นที่เกี่ยวของ 
๕.๒.๑.๕   มีความสามารถแนะนําใหผูเรียนรูจักแหลงขอมูลที่จะคนควาศึกษา 
                เพิ่มเติม                     
๕.๒.๑.๖    มีความสามารถจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน   
                 ประสบการณรวมกันตามความเหมาะสม 
๕.๒.๑.๗     มคีวามสามารถในการใชส่ือการสอนและอปุกรณชวยสอนที่เหมาะสม                
๕.๒.๑.๘     มีความสามารถในการประเมนิความรู  ความเขาใจ ของผูเรียนใน 
                   วชิาที่สอน 
๕.๒.๑.๙    มีความสามารถอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการสอน 

๕.๒.๒    ความสามารถดานวิชาการ 
๕.๒.๒.๑    มีความรูในเนื้อหาวิชาการและประสบการณในวิชาที่ทําการสอน  
                 เปนอยางดี 
๕.๒.๒.๒    มีความสนใจติดตามความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาที่สอน 
                 เพื่อเพิ่มพูนความรูใหมๆ 
๕.๒.๒.๓    มกีารสรางสรรคผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาที่ทาํการสอนอยูเสมอ                    
๕.๒.๒.๔   มีความสามารถอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานดานวิชาการ 

 ๕.๓     มีความสามารถและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ นอกเหนือจาก 
งานสอนอยูในเกณฑดี   เชน  การเปนอาจารยที่ปรึกษา  การใหบริการทางวิชาการ  การทํานุบํารุง
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม  หรือการใหบริการดานอื่นๆ 



 

๓ 

 

 ๕.๔    มีคุณธรรมและความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารยอยูในเกณฑดี 
  โดยอาจประเมินจากคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

๕.๔.๑    มีความเมตตากรุณา  ยุติธรรม  ปราศจากอคติตอผูเรียน 
๕.๔.๒    มีความอดทนตอพฤติกรรมของผูเรียนซึ่งไมเขาใจหรือติดตามเนื้อหาวิชาไมทัน                 
๕.๔.๓    มีความเต็มใจในการถายทอดความรูใหกับผูเรียนอยางเต็มความสามารถ 
              และเต็มเวลา 
๕.๔.๔     มีความประพฤติและปฏิบัติตนใหเปนที่เคารพนับถือของผูเรียนทั้งในเวลา 
              และนอกเวลา 
๕.๔.๕    ปฏิบัติงานสอนตรงตอเวลาและสอนชดเชยใหผูเรียนในกรณีที่ขาดการสอน 
๕.๔.๖     มีการแสดงออกซึ่งความสํานึกตอปญหาสังคมที่เกี่ยวพันกับวิชาที่ตนสอน   
              และชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงแกไข 
๕.๔.๗     สงเสริมใหผูเรียนรูจักมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สํานึกและมีความ  
               รับผิดชอบที่จะชวยเหลือสังคมตอไป 
๔.๔.๘     เสียสละ และอุทิศเวลาใหกับงานที่ไดรับมอบหมายและงานบริการอื่นๆ ที่ 
              เกี่ยวของ 

๔.๕    มีมนุษยสัมพันธกับผูรวมงาน 
ขอ ๖    การประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหนาที่อาจารยมีข้ันตอนการดําเนินการ  

ดังตอไปนี้    
๖.๑   ใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ประสงคจะขอรับการประเมินประสิทธิภาพการ 

สอนและการปฏิบัติหนาที่อาจารย ยื่นคําขอรับการประเมินตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดในภาคผนวก 
หมายเลข ๑ แนบทายประกาศนี้  ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน  โดยจะตองสงเอกสารและผลงานประกอบการ
พิจารณา  ดังนี้ 

๖.๑.๑    คูมือการสอน  ในกรณีที่เปนอาจารยผูสอน  หรือ  เอกสารที่ใชประกอบ 
          การสอน ในกรณทีี่เปนอาจารยชวยสอน  พรอมวัสดุหรืออุปกรณประกอบ           
              การสอน  
๖.๑.๒    รายงานผลการสอน  พรอมผลงานทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

๖.๒   เมื่อไดรับคําขอรับการประเมินดังกลาวแลวใหหวัหนาภาควิชา / หัวหนาสาขาวชิา 
หรือผูที่มีฐานะเทียบเทา ซึง่เปนผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูขอรับการประเมิน เสนอแบบขอรับการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหนาที่อาจารย ซึง่ไดพิจารณาใหความเห็นแลว พรอมผลงานของผูขอรับ
การประเมนิ ตอผูบังคับบัญชาตามลาํดับชั้น จนถงึผูบังคับบัญชาระดับสูงสุดของหนวยงาน และเมื่อ
ผูบังคับบัญชาระดับสูงสุดของหนวยงานเหน็ชอบใหดําเนนิการประเมินแลว ใหฝายการเจาหนาที่ของ



 

๔ 

 

หนวยงานประทับตราลงรับเร่ืองที่มุมบนขวาของแบบขอรับการประเมนิตามระเบยีบงานสารบรรณเพื่อใชเปน
หลักฐานวันทีห่นวยงานรับเร่ืองไวเพื่อดําเนินการประเมนิตอไปดวย   
  ๖.๓   ใหหนวยงานมีคําสั่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและการ
ปฏิบัติหนาที่อาจารยข้ึนเพื่อทําหนาที่ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ยื่นขอรับการประเมินที่
ยื่นขอรับการประเมินเปนการเฉพาะราย   โดยใหคณะกรรมการดังกลาว มีองคประกอบ ดังนี้ 

      ๖.๓.๑    คณบดี / ผูอํานวยการสํานัก / ผูอํานวยการสถาบัน 
                    หรือ หวัหนาหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทา   ประธานกรรมการ 
 ๖.๓.๒   รองคณบดี / รองผูอํานวยการสํานกั / รองผูอํานวย 
   การสถาบนั หรือรองหวัหนาหนวยงานทีม่ีฐานะ 
                    เทียบเทาซึ่งรับผิดชอบงานดานวชิาการ    กรรมการ 
       ๖.๓.๓    ผูแทน ก.บ.ม. ประเภทผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 
                     สายวิชาการ       กรรมการ 
       ๖.๓.๔    หัวหนาภาค / หัวหนาสาขาวชิา หรือผูมีฐานะ 
                     เทียบเทาซึ่งเปนผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูขอรับ 
                     การประเมนิ       กรรมการ 
       ๖.๓.๕    เลขานุการคณะ / เลขานุการสํานัก / เลขานุการ 
                     สถาบันหรือผูที่มีฐานะเทียบเทา                             เลขานุการ 
๖.๔    คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหนาที่อาจารยจะ 

ตองดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน  นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง 
๖.๕    ใหประธานคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหนาที่ 

อาจารย มีหนังสือแจงผลการประเมินเปนลายลักษณอักษรใหผูขอรับการประเมินทราบภายใน ๑๕ วัน
นับแตวันที่คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหนาที่อาจารยไดประชุมรวมกัน
เพื่อทําการประเมิน  

ขอ ๗   ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหนาที่อาจารย
พิจารณาเห็นวาผูขอรับการประเมินมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน ใหหนวยงานเสนอผลการ
ประเมินดังกลาวตอมหาวิทยาลัย เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหนาที่อาจารย 
พิจารณาเห็นวาผูขอรับการประเมินมีผลการประเมินไมผานเกณฑการประเมิน ผูขอรับการประเมินผูนั้น
จะขอรับการประเมินครั้งตอไปไดตองมีระยะเวลาไมนอยกวา ๖ เดือน  นับจากวันที่ยื่นคําขอครั้งกอน 

ขอ ๘   พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ผานการประเมินประสิทธิภาพการสอนและการ
ปฏิบัติหนาที่อาจารยจะไดรับการปรับคาจางใหสูงขึ้นไมเกิน ๓ ข้ัน โดยนับตอจากอัตราคาจางแรกบรรจุ



 

๕ 

 

ตามคุณวุฒิที่ขอรับการประเมิน   ทั้งนี้ใหมีผลต้ังแตวันที่หนวยงานตนสังกัดของผูขอรับการประเมินไดรับ
เร่ืองขอรับการประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหนาที่อาจารย 

 
 
 

หมวด ๒ 
       

หลักเกณฑและวธิีการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนนุวิชาการ เพือ่ปรับคาจางใหสูงขึ้น 

    
 

 ขอ ๙  ใหพนักงานมหาวทิยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ทีไ่ดรับการบรรจุดวยวฒุิปริญญาตรีหรือ
ปริญญาโท ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวาสองป และไดรับคาจางยงัไมถึงขั้นที่สามตามบัญชีคาจาง
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยนับตอจากอัตราคาจางแรกบรรจุตามคุณวุฒิทีก่ําหนดขางตน   ใหมีสิทธิยืน่ 
ขอรับการประเมินประสทิธิภาพและประสทิธิผลการปฏิบัติงานได 
 ขอ ๑๐   กําหนดใหการประเมินประสทิธิภาพและประสทิธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลยั สายสนบัสนนุวิชาการ มีหลกัเกณฑ ดังนี ้  

        ๑๐.๑   ผูขอรับการประเมนิตองมีคุณสมบัติเฉพาะตาํแหนง  ไดแก 
   ๑๐.๑.๑  ไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหนง สายสนบัสนุนวิชาการ  

            โดยใชวฒุิปริญญาตรี หรือปริญญาโท มาแลวไมนอยกวาสอง ป ทั้งนี้ ไมรวม 
                                         ระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาหรือฝกอบรม 

๑๐.๑.๒   นับต้ังแตไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ยังไมเคยผานการ 
               ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานมากอน                              

 ๑๐.๒   ใหประเมินประสทิธภิาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามรายการ ดังนี้  
  ๑๐.๒.๑   ดานการปฏิบัติงานในหนาที่    (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)  ประกอบดวย 
   (๑)    คุณภาพงาน ปริมาณงาน        ๕๐          คะแนน 
   (๒)   ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามดัชนีชีว้ัด 
           การปฏิบัติงานตามตําแหนง (Key Performance 
           Indicator)                ๕๐         คะแนน 
   (๓)    งานบรหิาร ธุรการและประสานงาน       ๒๐          คะแนน
   (๔)    งานติดตามประเมนิผลและแกปญหาการปฏิบัติงาน     ๒๐          คะแนน
    (๕)    งานพิเศษอื่นๆ         ๑๐          คะแนน 



 

๖ 

 

 ๑๐.๒.๒   ดานคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่จําเปนและสาํคัญสําหรับการปฏิบัติงาน 
          ( คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)  ประกอบดวย 

   (๑)     ความรับผิดชอบตอหนาที ่        ๑๐        คะแนน 
               (๒)    ความอตุสาหะ         ๑๐        คะแนน 
          (๓)     มนุษยสัมพันธ         ๑๐        คะแนน 
    (๔)     การตัดสินใจ          ๕       คะแนน 
    (๕)     ความประพฤต ิ          ๕       คะแนน 
    (๖)     ความสามารถในการสื่อความหมาย       ๕       คะแนน 
   (๗)     ความคดิริเร่ิมสรางสรรค         ๕       คะแนน 
  ๑๐.๓    ผูที่ผานการประเมนิ ตองไดรับคะแนนในแตละดานไมนอยกวา รอยละ ๕๐ และตอง
ไดคะแนนรวมทั้ง ๒ ดาน ไมนอยกวารอยละ  ๖๐   
 ขอ ๑๑    กําหนดใหการประเมินประสทิธิภาพและประสทิธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุวิชาการ มีข้ันตอนการดําเนนิการ ดังนี ้

๑๑.๑   ใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการที่ประสงคจะขอรับการประเมิน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ยื่นขอรับการประเมิน ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดใน
ภาคผนวก หมายเลข ๒ แนบทายประกาศนี้  ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน โดยแนบรายละเอียดผลงานที่ไดปฏิบัติ
นับต้ังแตไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ   ทั้งนี้  เมื่อไดรับคําขอรับการประเมิน
ดังกลาวแลวใหผูบังคับบัญชาชั้นตนพิจารณานําเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น จนถึงผูบังคับบัญชาระดับ
สูงสุดของหนวยงาน และเมื่อผูบังคับบัญชาระดับสูงสุดของหนวยงานเห็นชอบใหดําเนินการประเมินแลว ให
ฝายการเจาหนาที่ของหนวยงานประทับตราลงรับเร่ืองที่มุมบนขวาของแบบขอรับการประเมินตามระเบียบงาน
สารบรรณเพื่อใชเปนหลักฐานวันที่หนวยงานรับเร่ืองไวเพื่อดําเนินการประเมินตอไปดวย   
  ๑๑.๒    ใหหนวยงานที่ประสงคจะประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เพื่อทําหนาที่ประเมินพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ที่ยื่นขอรับการประเมินเปนการเฉพาะราย   โดยใหคณะกรรมการ
ดังกลาว มีองคประกอบ ดังนี้ 

  ๑๑.๒.๑   กรณีหนวยงานสงักัดสํานักงานอธิการบด ี
  (๑)     รองอธกิารบดีซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของผูขอรับ 
                                   การประเมิน         ประธานกรรมการ 

      (๒)     ผูแทน ก.บ.ม. ประเภทผูแทนพนักงานมหาวทิยาลยั 
                สายสนับสนุนวิชาการ         กรรมการ 

       (๓)     ผูอํานวยการกอง / ผูอํานวยการสํานักงาน ซึ่งเปน 



 

๗ 

 

                                    ผูบังคับบัญชาของผูขอรับการประเมิน       กรรมการ 
            (๔)     หัวหนางานซึง่เปนผูบังคับบัญชาของพนักงาน 

             มหาวทิยาลยัผูยืน่ขอรับการประเมิน                            กรรมการและ 
              เลขานกุาร 

      ๑๑.๒.๒   กรณีหนวยงานระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก 
      (๑)     คณบดี / ผูอํานวยการสถาบนั / ผูอํานวยการสํานัก         ประธานกรรมการ                  

       (๒)     ผูแทน ก.บ.ม.ประเภทผูแทนพนักงานมหาวทิยาลยั 
                         สายสนบัสนุนวิชาการ          กรรมการ      
      (๓)    เลขานุการคณะ / เลขานุการสถาบัน / เลขานกุารสํานัก     กรรมการ 
                  (๔)    หัวหนางานซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของพนกังาน   
               มหาวิทยาลัยผูยื่นขอรับการประเมิน                     กรรมการและ 
                เลขานกุาร 
  ๑๑.๓    คณะกรรมการประเมินประสทิธิภาพและประสทิธิผลการปฏิบัติงานจะตอง
ดําเนนิการประเมินใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน  นับแตวนัที่ไดรับการแตงตั้ง 

๑๑.๔    ใหประธานคณะกรรมการประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  
มีหนงัสือแจงผลการประเมนิเปนลายลกัษณอักษรใหผูขอรับการประเมินทราบภายใน ๑๕ วนันบัแตวันที ่
คณะกรรมการประเมินและประสิทธิผลการปฏิบัติงานไดประชุมรวมกนัเพื่อทําการประเมิน  

ขอ ๑๒    ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน พิจารณา
เห็นวาผูขอรับการประเมินมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน ใหหนวยงานเสนอผลการประเมิน
ดังกลาวตอมหาวิทยาลัย เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานพิจารณา 
เห็นวาผูขอรับการประเมินมีผลการประเมินไมผานเกณฑการประเมิน ผูขอรับการประเมินผูนั้นจะขอรับ
การประเมินครั้งตอไปไดตองมีระยะเวลาไมนอยกวา ๖ เดือน  นับจากวันที่ยื่นคําขอครั้งกอน   

ขอ ๑๓    พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการที่ผานการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัตงาน จะไดรับการปรับคาจางใหสูงขึ้นไมเกิน ๓ ข้ัน  โดยนับตอจากอัตราคาจางแรก
บรรจุตามคุณวุฒิที่ขอรับการประเมิน   ทั้งนี้ใหมีผลต้ังแตวันที่หนวยงานตนสังกัดของผูขอรับการประเมิน
ไดรับเร่ืองขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 



 

๘ 

 

 
บทเฉพาะกาล 

 
 ขอ ๑๔    เมื่อประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับแลว  หากหนวยงานใดอยูระหวางดําเนนิการประเมิน 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของพนกังานมหาวทิยาลยั เพื่อปรับคาจางใหสูงขึน้ ใหดําเนินการตอไปตาม
แนวปฏิบัติเดิมจนกวาจะเสร็จส้ินขั้นตอนการดําเนินการ และใหใชหลกัเกณฑ และวธิีการตามประกาศนี ้
ในการดําเนนิการประเมนิฯ คร้ังตอไป 
 
 
   
 
 
 
 
 

 


