
 
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ และวธีิการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินเพือ่ต่อสัญญาจ้าง 

พนักงานมหาวิทยาลยั 

 

เพื่ออนุวตัตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ว่าดว้ยการบริหารงานบุคคล
ส าหรับพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2550 และขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ว่าดว้ยการ
บริหารงานบุคคลส าหรับพนกังานมหาวทิยาลยั (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2551ขอ้7.1 ขอ้ 19 ขอ้ 20 ขอ้ 21  ขอ้ 22 ขอ้ 29 ขอ้ 30  
และขอ้ 34 จึงเห็นสมควรก าหนดให้มีหลกัเกณฑ์กลางซ่ึงเป็นเกณฑ์ขั้นต ่าท่ีใชใ้นการพิจารณาประเมินทดลองปฏิบติังาน 
และประเมินเพื่อต่อสัญญาจา้งพนกังานมหาวิทยาลยั ซ่ึงจะท าให้การประเมินเป็นไปอยา่งมีระบบ ไดม้าตรฐาน อนัจะ 
ท าใหไ้ดบุ้คลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติังานต่อไป   คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ในการประชุมคร้ังที่ 2 / 2551   
เม่ือวนัท่ี  29  กรกฎาคม  2551 จึงออกประกาศเร่ือง หลกัเกณฑ ์และวธีิการประเมินทดลองปฏิบติังาน และการประเมิน 
เพื่อต่อสัญญาจา้งพนกังานมหาวทิยาลยั ไวด้งัน้ี 

ข้อ 1  ประกาศฉบบัน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังานมหาวิทยาลยั  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์   เร่ือง หลกัเกณฑ์ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบติังาน และการประเมิน
เพื่อต่อสัญญาจา้งพนกังานมหาวทิยาลยั” 

ข้อ 2  ประกาศฉบบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
ข้อ 3  ในประกาศน้ี 
 “การประเมินทดลองปฏิบติังาน” หมายความวา่ การประเมินผลการปฏิบติังานในช่วงแรกของ 

การบรรจุเขา้ปฏิบติังานในต าแหน่งอาจารย ์ ส าหรับพนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ  และในช่วงแรกของการบรรจุ 
เขา้ปฏิบติังานดา้นการบริการทางวชิาการหรืองานบริหารและธุรการ  ส าหรับพนกังานมหาวทิยาลยัสายสนบัสนุน  

 “การประเมินเพื่อต่อสัญญาจา้ง” หมายความว่า การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน
มหาวิทยาลยัระหว่างช่วงระยะเวลาท่ีไดท้  าสัญญาจา้งงานในแต่ละช่วง เพื่อประเมินความเหมาะสมในการปฏิบติังาน 
ต่อไปอีกในช่วงระยะเวลาของสัญญาจา้งต่อไป 
 “หน่วยงาน” หมายความวา่ คณะ  วิทยาลยั  สถาบนั   ส านกั  กอง  หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ือ 
อย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะหรือกอง  ท่ีจดัตั้งหรือแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
และมติสภามหาวทิยาลยั  
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 ข้อ 4 ใหห้ลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศฉบบัน้ี เป็นหลกัเกณฑก์ลางท่ีก าหนดมาตรฐานขั้นต ่า 
ส าหรับใชใ้นการพิจารณาประเมินทดลองปฏิบติังาน และประเมินเพื่อพิจารณาต่อสัญญาจา้งพนกังานมหาวทิยาลยั 
  ในกรณีท่ีหน่วยงานใดประสงคจ์ะก าหนดหลกัเกณฑใ์นการประเมินทดลองปฏิบติังาน  
และประเมินเพื่อต่อสัญญาจา้งใหแ้ตกต่างและมีมาตรฐานเทียบเท่าหรือสูงกวา่ท่ีก าหนดในประกาศน้ี ใหส้ามารถ 
กระท าไดเ้ท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศฉบบัน้ี โดยใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับ 
พนกังานมหาวทิยาลยัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ แลว้จดัท าเป็นประกาศของหน่วยงาน 

หมวดที ่ 1 
พนักงานมหาวิทยาลยัสายวชิาการ 

ส่วนที ่1 
หลกัเกณฑ์และวธีิการประเมินทดลองปฏิบัติงาน  

ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวชิาการ 

ข้อ 5  เกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินทดลองปฏิบติังาน และการประเมินเพื่อต่อสัญญาจา้งพนกังาน
มหาวทิยาลยัสายวชิาการ ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ 

 5.1  องคป์ระกอบท่ี 1 คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีหน่วยงานก าหนด ไดแ้ก่ 
  5.1.1 ไดป้ฏิบติังานสอนหรือช่วยสอนประจ าวชิาใดวชิาหน่ึงท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 

ของมหาวทิยาลยั ตามภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากหน่วยงาน 
  5.1.2  มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาของตน 
 5.2  องคป์ระกอบท่ี 2 คุณลกัษณะในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 
  5.2.1  เอาใจใส่หาความรู้เพิ่มเติม 
  5.2.2  มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี ปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถและเตม็เวลา 
  5.2.3  ปฏิบติังานตรงต่อเวลา และปฏิบติัตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
  5.2.4 มีคุณธรรม จริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 
  5.2.5 มีมนุษยสัมพนัธ์ดี และสามารถปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
  5.2.6 เสียสละ อุทิศเวลาใหก้บังานท่ีไดรั้บมอบหมาย และงานบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 
  5.2.7 มีความประพฤติเหมาะสมทั้งในดา้นส่วนตวัและการท างาน และปฏิบติัตนเป็น 

ท่ีเคารพนบัถือ 
 5.3  องคป์ระกอบท่ี 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย   3 ดา้น ไดแ้ก่ 
  5.3.1 ดา้นการสอน 
   5.3.1.1  ภาระงานสอนท่ีรับผิดชอบมีปริมาณเป็นไปตามเกณฑท่ี์หน่วยงานก าหนด 
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   5.3.1.2 ความสามารถในการสอน และระดบัคุณภาพงานสอน โดยพิจารณาจาก 
ผลการประเมินการสอน และการประเมินของผูส้อนร่วม 

   5.3.1.3 ความสามารถในการผลิตผลงานดา้นการสอน เช่น คู่มือการสอน เอกสาร
ประกอบการสอน ส่ือการสอน เป็นตน้ 

  5.3.2  ดา้นงานวชิาการ งานวจิยัและงานอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
   5.3.2.1 ความสามารถดา้นวชิาการ โดยพิจารณาจากความรู้ในเน้ือหาวชิาการและ 

ความสามารถท่ีจะสอนไดห้ลายวชิา รวมทั้งการติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการในสาขาวชิาท่ีจะสอนและท่ีเก่ียวขอ้ง  
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ และการมีผลงานทางวิชาการเป็นท่ียอมรับ 

   5.3.2.2  ความสามารถดา้นวจิยั และการเขียนบทความทางวชิาการ หนงัสือ / ต ารา
พิจารณาจากภาระงาน ปริมาณงาน คุณภาพ และจริยธรรมในการท างานวชิาการ ตอ้งไม่ลอกเลียนผลงานผูอ่ื้นโดย 
ไม่อา้งอิงช่ือเจา้ของหรือโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

  5.3.3  ดา้นการใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษา การบริการทางวชิาการ การท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม ดา้นการบริหาร หรือดา้นอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

   5.3.3.1 การก าหนดตารางเวลาใหน้กัศึกษาเขา้พบ และจ านวนชัว่โมงในการให้
ค  าปรึกษาแก่นกัศึกษาต่อสัปดาห์ 

   5.3.3.2 จ านวนนกัศึกษาในความดูแล ในฐานะอาจารยท่ี์ปรึกษา และการใหค้  าแนะน า
แก่นกัศึกษา 

   5.3.3.3 การดูแลใหน้กัศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมอนัดีงาม 
   5.3.3.4 ความรับผดิชอบในการท างานบริการทางวชิาการ หรืองานท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรมหรืองานบริหารตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
   5.3.3.5 คุณภาพงานบริการทางวชิาการท่ีสอดคลอ้งกบัวชิาชีพหรือสาขาวชิา 
   5.3.3.6 จ านวนคร้ังท่ีไดรั้บเชิญเป็นวทิยากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
ข้อ 6 การประเมินทดลองปฏิบติังาน พนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการ มีขั้นตอนและวธีิการประเมิน 

 ดงัน้ี 
 6.1  เม่ือมหาวทิยาลยัไดมี้ค าสั่งจา้งพนกังานมหาวทิยาลยัแลว้ ใหห้น่วยงานตน้สังกดัของ 

พนกังานมหาวทิยาลยัผูน้ั้นแจง้ใหพ้นกังานมหาวทิยาลยัแต่ละรายทราบถึงหลกัเกณฑแ์ละก าหนดระยะเวลา 
การประเมินผลการทดลองปฏิบติังาน 
 6.2 ใหห้น่วยงานตน้สังกดัแต่งตั้งขา้ราชการหรือพนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการตามท่ี
เห็นสมควรท าหนา้ท่ีใหก้ารแนะน า / ก ากบัดูแลการทดลองปฏิบติังานของผูท้ดลองปฏิบติังาน 
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 6.3 ใหห้น่วยงานตน้สังกดั  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบติังาน ซ่ึงมี 
องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

  6.3.1 คณบดี / ผูอ้  านวยการวทิยาลยั/ ผูอ้  านวยการส านกั / ผูอ้  านวยการสถาบนั 
   หรือหวัหนา้หน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่า   ประธานกรรมการ 
  6.3.2 รองคณบดี / รองผูอ้  านวยการวทิยาลยั / รองผูอ้  านวยการส านกั / 
   รองผูอ้  านวยการสถาบนั หรือรองหวัหนา้หน่วยงาน 
   ท่ีมีฐานะเทียบเท่า ซ่ึงดูแลรับผดิชอบงานดา้นวชิาการ กรรมการ 
  6.3.3 ขา้ราชการ / พนกังานมหาวทิยาลยั / กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  
   ตามท่ีเห็นสมควรจ านวน 2 คน     กรรมการ 
  6.3.4 หวัหนา้ภาควชิา / หวัหนา้สาขาวชิาท่ีผูข้อรับการประเมินสังกดัอยู ่
   หรือผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ของผูรั้บการประเมิน             กรรมการและเลขานุการ 
 

         6.4 ใหผู้ข้อรับการประเมินยืน่แบบประเมินทดลองปฏิบติังานพนกังานมหาวทิยาลยัตามแบบ
หมายเลข 1 แนบทา้ยประกาศน้ีต่อหวัหนา้หน่วยงานผา่นผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ภายใน 7 วนั นบัแต่ทดลองปฏิบติังาน 
ครบ  5 เดือน ทั้งน้ี โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดงัน้ี 

 6.4.1 แผนการปฏิบติังาน 
 6.4.2 แผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน 
 6.4.3 รายงานผลการสอน 
 6.4.4 งานวจิยั หรือผลงานวชิาการอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 6.4.5  รายงานการใหบ้ริการวิชาการ งานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม การท างานบริหาร หรือ 

งานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย (ถา้มี) 
 การนบัระยะเวลาเพื่อยืน่แบบประเมินทดลองปฏิบติังานตามวรรคแรก มิใหน้บัระยะเวลาท่ี 

ผูข้อรับการประเมินไดรั้บอนุญาตใหล้าคลอดบุตร ลากิจส่วนตวัเพื่อเล้ียงดูบุตร หรือลาป่วยซ่ึงจ าเป็นตอ้งรักษาตวัเป็น
เวลานานตั้งแต่  30  วนัข้ึนไป รวมเขา้ในระยะเวลาดงักล่าว 

         6.5  เม่ือผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ไดรั้บแบบประเมินแลว้ ใหก้รอกรายละเอียดในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
แลว้ยืน่แบบประเมินต่อหวัหนา้หน่วยงานเพื่อด าเนินการต่อไป 

         6.6  ใหห้น่วยงานตน้สังกดั ด าเนินการประเมินทดลองปฏิบติังานใหแ้ลว้เสร็จภายใน 14 วนั 
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแบบประเมิน 
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         6.7  ใหก้ าหนดระดบัคะแนนประเมิน  เป็น  5 ระดบั ดงัน้ี 
     - ระดบัดีเด่น  = 5 
     - ระดบัดี  = 4 
                 - ระดบัปกติ  = 3 

                             - ระดบัควรปรับปรุง = 2 
   - ระดบัตอ้งปรับปรุง = 1 

         6.8  ผูข้อรับการประเมินทดลองปฏิบติังานตอ้งไดค้ะแนนเฉล่ียแต่ละองคป์ระกอบของเกณฑ์ 
การประเมินไม่นอ้ยกวา่  3 ใน 5  จึงถือวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

         6.9  การประเมินของคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบติังาน ใหก้รรมการแต่ละรายกรอก
คะแนนประเมินในใบกรอกคะแนนส าหรับกรรมการตามแบบหมายเลข 2  แนบทา้ยประกาศน้ี โดยให้รวมคะแนนและ
คิดคะแนนเฉล่ียแต่ละองคป์ระกอบไวใ้นใบสรุปคะแนน และเก็บใบกรอกคะแนนของกรรมการทุกคนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

                ใหน้ าค่าคะแนนเฉล่ียของแต่ละองคป์ระกอบของกรรมการแต่ละรายมาค านวณสรุปเป็นผล 
การประเมินในใบสรุปคะแนนประเมิน 

         6.10 ใหห้น่วยงานตน้สังกดัรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการใหผู้มี้อ  านาจสั่งจา้งหรือ 
ผูไ้ดรั้บมอบหมายทราบภายใน7 วนันบัแต่วนัท่ีการประเมินทดลองปฏิบติังานเสร็จส้ินลง 

          6.11 กรณีผูข้อรับการประเมินมีผลการประเมินถึงเกณฑ์ท่ีผา่นการทดลองการปฏิบติังาน  และ 
ผูมี้อ านาจสั่งจา้งหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายเห็นชอบกบัผลการประเมินดงักล่าว  ให้ผูมี้อ  านาจสั่งจา้งหรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย
อนุมติัการจา้งและแจง้ผลการประเมินทดลองปฏิบติังานให้กบัผูข้อรับการประเมินทราบก่อนส้ินสุดระยะเวลาการจา้ง   
และด าเนินการท าสัญญาจา้งต่อไป 

          6.12 กรณีผูข้อรับการประเมินมีผลการประเมินต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด และผูมี้อ  านาจสั่งจา้งหรือ 
ผูไ้ดรั้บมอบหมายเห็นชอบกบัผลการประเมินดงักล่าว ให้ผูมี้อ  านาจสั่งจา้งหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายแจง้ผลการประเมิน
ทดลองปฏิบติังาน พร้อมสิทธิในการโตแ้ยง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ข้อรับการประเมินทราบก่อนส้ินสุดระยะเวลาทดลอง
ปฏิบติังาน และให้รายงานมหาวิทยาลยัทราบ  เพื่อรายงานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังานมหาวิทยาลยั
ต่อไป 
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ส่วนที ่2 
หลกัเกณฑ์และวธีิการประเมินเพือ่ต่อสัญญาจ้าง 

ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวชิาการ 
 

ข้อ 7  การประเมินเพื่อต่อสัญญาจา้งพนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการ มีขั้นตอนและวธีิการประเมิน  ดงัน้ี 
 7.1 เม่ือมหาวทิยาลยัท าสัญญาจา้งกบัพนกังานมหาวิทยาลยัให้หน่วยงานตน้สังกดัของมหาวิทยาลยั
ผูน้ั้นแจง้ใหพ้นกังานมหาวทิยาลยัแต่ละรายทราบถึงก ำหนดระยะเวลาของสัญญาจา้ง  และหลกัเกณฑ์การประเมินเพื่อ
ต่อสัญญาจา้ง  ให้หน่วยงานตน้สังกดัแจง้ให้พนกังานมหาวิทยาลยัทราบเพื่อขอรับการประเมินเพื่อต่อสัญญาจา้งก่อน
ส้ินสุดสัญญาไม่นอ้ยกวา่  6  เดือน 
 7.2 ก่อนครบก าหนดระยะเวลาจา้งตามสัญญาไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน  หากพนกังานมหาวิทยาลยั 
ผูน้ั้นประสงคจ์ะต่อสัญญาจา้ง ใหย้ืน่ค  าขอรับการประเมินเพื่อต่อสัญญาจา้งต่อผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ ตามแบบ 
หมายเลข 3  แนบทา้ยประกาศน้ี พร้อมกบัแนบเอกสารประกอบการประเมิน ดงัน้ี 
  7.2.1 แผนการปฏิบติังาน 
  7.2.2 แผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน 
  7.2.3 รายงานผลการสอน 
  7.2.4 งานวจิยั หรือผลงานวชิาการอ่ืนๆ 
  7.2.5 รายงานการใหบ้ริการทางวชิาการ งานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม การท างานบริหาร 
หรืองานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 7.3 ใหผู้บ้งัคบับญัชาชั้นตน้เสนอแบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจา้ง ตามล าดบัชั้นการบงัคบับญัชา 
จนถึงระดบัหวัหนา้หน่วยงาน  
 7.4 ใหห้น่วยงานตน้สังกดัแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการต่อสัญญาจา้ง  ตาม 
องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
  7. 4.1  คณบดี /ผูอ้  านวยการวิทยาลยั/ ผูอ้  านวยการส านกั / ผูอ้  านวยการสถาบนั  
    หรือหวัหนา้หน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่า   ประธานกรรมการ 
  7. 4.2  รองคณบดี / รองผูอ้  านวยการวทิยาลยั / รองผูอ้  านวยการส านกั /  
    รองผูอ้  านวยการสถาบนั  หรือรองหวัหนา้หน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่า 
    ซ่ึงดูแลรับผดิชอบงานดา้นวิชาการ   กรรมการ 
  7. 4.3  ขา้ราชการ / พนกังานมหาวทิยาลยั / กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  
    ตามท่ีเห็นสมควรจ านวน 2 คน     กรรมการ 
  7. 4.4  หวัหนา้ภาควชิา / หวัหนา้สาขาวชิาท่ีผูข้อรับการประเมินสังกดัอยู ่
    หรือผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ของผูรั้บการประเมิน              กรรมการและเลขานุการ 
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 7.5  ใหก้ าหนดระดบัคะแนนประเมิน  เป็น  5 ระดบั ดงัน้ี 
      - ระดบัดีเด่น  = 5 
      - ระดบัดี  = 4 

     - ระดบัปกติ  = 3 
                              - ระดบัควรปรับปรุง = 2 

     - ระดบัตอ้งปรับปรุง = 1 

 7.6  ผูส้มควรไดรั้บการต่อสัญญาจา้ง จะตอ้งไดค้ะแนนเฉล่ียแต่ละองคป์ระกอบของเกณฑ ์
การประเมินไม่นอ้ยกวา่  3 ใน 5  และคะแนนเฉล่ียของ 3 องคป์ระกอบ ตอ้งไม่นอ้ยกวา่  3.25 ใน 5 จึงถือวา่ผา่นเกณฑ์
การประเมิน  

 7.7  การประเมินของคณะกรรมการประเมินการต่อสัญญาจา้ง ใหก้รรมการแต่ละรายกรอกคะแนน
ประเมินในใบกรอกคะแนนส าหรับกรรมการ ตามแบบหมายเลข  4  แนบทา้ยประกาศน้ี โดยใหร้วมคะแนนและคิดคะแนนเฉล่ีย
แต่ละองคป์ระกอบไวใ้นใบสรุปคะแนน และเก็บใบกรอกคะแนนของกรรมการทุกคนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

  ให้น าค่าคะแนนเฉล่ียของแต่ละองค์ประกอบของกรรมการแต่ละรายมาค านวณสรุปเป็น 
ผลการประเมินในใบสรุปคะแนนประเมิน 

 7.8 ในกรณีท่ีผูข้อรับการประเมินมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีก าหนดและ 
สมควรไดรั้บการต่อสัญญาจา้งเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั ใหห้น่วยงานรายงานผลการประเมินไปยงัผูมี้อ  านาจสั่งจา้งหรือ
ผูไ้ดรั้บมอบหมาย ภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจา้งเสร็จส้ินลง เพื่อด าเนินการต่อสัญญาจา้งต่อไป 

 7.9  ในกรณีท่ีผูข้อรับการประเมินมีผลการประเมินต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด และไม่สมควรได ้
รับการจา้งเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัให้หน่วยงานเสนอเร่ืองไปยงัมหาวิทยาลยัโดยเร็ว เพื่อน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลส าหรับพนกังานมหาวทิยาลยัพิจารณา  

  ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังานมหาวิทยาลยั  ตอ้งให ้
ผูข้อรับการประเมินมีโอกาสไดท้ราบขอ้เท็จจริงอยา่งเพียงพอและมีโอกาสไดโ้ตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐานของตน
ประกอบการช้ีแจง 

  เม่ือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังานมหาวิทยาลยัพิจารณาผลการประเมิน
การต่อสัญญาจา้งเป็นประการใด ให้ผูมี้อ  านาจสั่งจา้งหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายมีหนงัสือแจง้ผลการประเมินเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรให้ผูข้อรับการประเมินทราบภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังาน
มหาวทิยาลยัมีมติ 
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 7.10  ในการขอรับการประเมินเพื่อต่อสัญญาจา้งปฏิบติังานระยะท่ี 4   
     7.10.1  กรณีผูข้อรับการประเมินเพื่อต่อสัญญาจา้งท่ีมีต าแหน่งวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์
สามารถต่ออายสุัญญาจา้งไดจ้นเกษียณอายุ 
     7.10.2  กรณีผูมี้ต  าแหน่งวชิาการต ่ากวา่รองศาสตราจารย ์ จะต่ออายสุัญญาจา้งได ้คร้ังละ 6 ปี 
 ข้อ  8  การประเมินเพื่อต่อสัญญาจา้งพนักงานมหาวิทยาลยัสายวิชาการซ่ึงอยู่ระหว่างการลาศึกษา  
ใหป้ระเมินโดยพิจารณาจากผลการศึกษา และความประพฤติระหวา่งการลาศึกษาเป็นส าคญั 

หมวดที ่ 2  
พนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุน 

ส่วนที ่1 
หลกัเกณฑ์และวธีิการประเมินทดลองปฏิบัติงาน  
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

ข้อ  9  เกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินทดลองปฏิบติังานและการประเมินเพื่อต่อสัญญาจา้งพนกังานมหาวทิยาลยั
สายสนบัสนุน ประกอบดว้ย  3  องคป์ระกอบ คือ 
  9.1  องคป์ระกอบท่ี 1  คุณลกัษณะในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 
    9.1.1 ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายตลอดจนงานบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 
    9.1.2 ความขยนัหมัน่เพียรและความอุตสาหะ ตลอดจนความตั้งใจมุ่งมัน่ท่ีจะท างาน  
                                                       ใหส้ าเร็จ 
    9.1.3 ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
    9.1.4 แสดงออกถึงการมีจิตส านึกท่ีดีในการใหบ้ริการ 
    9.1.5 เสียสละ อุทิศเวลาใหก้บังานท่ีไดรั้บมอบหมายปฏิบติังานตรงต่อเวลา 
    9.1.6 ความสนใจในการพฒันาตนเองเพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดเ้ป็นผลดี 
    9.1.7 เชาวน์ปัญญาและความสามารถในการแกไ้ขปัญหา  และมีความถนดัในงานท่ี 
                                                       ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติั 
    9.1.8 ปฏิบติัตนตามหลกัคุณธรรมและจริยธรรม และซ่ือสัตยสุ์จริต 
    9.1.9 ความร่วมมือในการด าเนินงานและการแกไ้ขปัญหาของส่วนรวม 
 9.2  องคป์ระกอบท่ี 2  ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย  2  ดา้น ไดแ้ก่ 
   9.2.1 ดา้นคุณภาพและปริมาณงาน 
   - พิจารณาถึงระดบัคุณภาพของผลงานและปริมาณงานท่ีไดป้ฏิบติัตามภาระงานท่ี 
               ไดรั้บมอบหมายในช่วงระยะเวลาการประเมิน 
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 9.2.2 ดา้นความรู้ความสามารถ 
  - พิจารณาถึงการมีความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานตามท่ีก าหนดไว ้                           
    ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และในการปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 9.3 องคป์ระกอบท่ี 3  คุณลกัษณะส่วนบุคคล 
  9.3.1 ประพฤติตนอยูใ่นวนิยัของราชการ และความประพฤติส่วนตวัเหมาะสม 
  9.3.2 มีมนุษยสัมพนัธ์ดีต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงานและบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  9.3.3 ไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ไดรั้บความรักใคร่และนบัถือ 
  9.3.4 เป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมและทศันคติในเชิงบวกในการท างานและต่อผูร่้วมงาน 

  ข้อ 10 การประเมินทดลองปฏิบติังานพนกังานมหาวทิยาลยัสายสนบัสนุน มีขั้นตอนและ 
วธีิการประเมิน ดงัน้ี 

 10.1  เม่ือมหาวทิยาลยัไดมี้ค าสั่งจา้งพนกังานมหาวทิยาลยัแลว้ ใหห้น่วยงานตน้สังกดั          
ของพนกังานมหาวทิยาลยัผูน้ั้นแจง้ใหพ้นกังานมหาวทิยาลยัแต่ละรายทราบถึงหลกัเกณฑแ์ละก าหนดระยะเวลา 
การประเมินผลการทดลองปฏิบติังาน 

 10.2  ใหม้หาวทิยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบติังานซ่ึงมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
  10.2.1 ส าหรับหน่วยงานระดบัคณะ หรือเทียบเท่า   
   10.2.1.1  หวัหนา้หน่วยงาน    ประธานกรรมการ 
   10.2.1.2  ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ของผูรั้บการประเมิน กรรมการ 
   10.2.1.3  เลขานุการของหน่วยงาน 
     ระดบัคณะหรือเทียบเท่า      กรรมการและ 
          เลขานุการ 
  10.2.2 ส าหรับหน่วยงานระดบักอง หรือเทียบเท่า   
   10.2.2.1  รองอธิการบดีท่ีก ากบัดูแลหน่วยงาน  ประธานกรรมการ 
   10.2.2.2  ผูอ้  านวยการกอง    กรรมการ 
   10.2.2.3  ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ของผูรั้บการประเมิน กรรมการและ 
          เลขานุการ 

 10.3  ใหผู้ข้อรับการประเมินยืน่แบบประเมินทดลองปฏิบติังานพนกังานมหาวทิยาลยั 
ตามแบบหมายเลข  5  แนบทา้ยประกาศน้ี   ต่อผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ภายใน 7 วนั นบัแต่ทดลองปฏิบติังาน ครบ 5 เดือน 
  การนบัระยะเวลาเพื่อยืน่แบบประเมินทดลองปฏิบติังานตามวรรคแรก มิให้นบัระยะเวลา
ท่ีผูข้อรับการประเมินไดรั้บอนุญาตให้ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตวัเพื่อเล้ียงดูบุตร หรือลาป่วยซ่ึงจ าเป็นตอ้งรักษาตวั 
เป็นเวลานานตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป รวมเขา้ในระยะเวลาดงักล่าว 
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 10.4 เม่ือผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ไดรั้บแบบประเมินแลว้ให้กรอกรายละเอียดในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
แลว้ยืน่แบบประเมินต่อหวัหนา้หน่วยงานเพื่อด าเนินการต่อไป 
 10.5  ใหห้วัหนา้หน่วยงานของผูข้อรับการประเมินด าเนินการประเมินทดลองปฏิบติังาน 
ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 7 วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแบบประเมิน 
 10.6  ใหก้ าหนดระดบัคะแนนประเมิน  เป็น  5 ระดบั ดงัน้ี 

        - ระดบัดีเด่น = 5 
        - ระดบัดี  = 4 

           - ระดบัปกติ  = 3 
                                 - ระดบัควรปรับปรุง = 2 

       - ระดบัตอ้งปรับปรุง = 1 
 10.7  ผูข้อรับการประเมินทดลองปฏิบติังานตอ้งไดค้ะแนนเฉล่ียแต่ละองคป์ระกอบของ 
เกณฑก์ารประเมินไม่นอ้ยกวา่  3 ใน 5   จึงถือวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
 10.8  การประเมินของคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบติังานให้กรรมการแต่ละรายกรอก
คะแนนประเมินในใบกรอกคะแนนส าหรับกรรมการตามแบบหมายเลข 6 แนบทา้ยประกาศน้ี โดยให้รวมคะแนนและ 
คิดคะแนนเฉล่ียแต่ละองคป์ระกอบไวใ้นใบสรุปคะแนน และเก็บใบกรอกคะแนนของกรรมการทุกคนไวเ้ป็นหลกัฐาน 
         ใหน้ าค่าคะแนนเฉล่ียของแต่ละองคป์ระกอบของกรรมการแต่ละรายมาค านวณสรุปเป็น 
ผลการประเมินในใบสรุปคะแนนประเมิน 
 10.9  ใหห้น่วยงานตน้สังกดัรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการให้ผูมี้อ  านาจสั่งจา้งหรือ 
ผูไ้ดรั้บมอบหมายทราบภายใน 14 วนั  นบัแต่วนัท่ีการประเมินทดลองปฏิบติังานเสร็จส้ินลง 
 10.10  กรณีผูข้อรับการประเมินมีผลการประเมินถึงเกณฑ์ท่ีผา่นการทดลองการปฏิบติังาน และ
ผูมี้อ  านาจสั่งจา้งหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายเห็นชอบกบัผลการประเมินดงักล่าว  ให้ผูมี้อ  านาจสั่งจา้งหรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย
อนุมติัการจา้งและแจง้ผลการประเมินทดลองปฏิบติังานให้กบัผูข้อรับการประเมินทราบก่อนส้ินสุดระยะเวลาการจา้ง   
และด าเนินการท าสัญญาจา้งต่อไป 

 10.11 กรณีผูข้อรับการประเมินมีผลการประเมินต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด และผูมี้อ  านาจสั่งจา้ง
หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายเห็นชอบกบัผลการประเมินดงักล่าว ใหผู้มี้อ  านาจสั่งจา้งหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายแจง้ผลการประเมิน
ทดลองปฏิบติังาน พร้อมสิทธิในการโตแ้ยง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูข้อรับการประเมินทราบก่อนส้ินสุดระยะเวลา
ทดลองปฏิบติังาน และใหร้ายงานมหาวทิยาลยัทราบ  เพื่อรายงานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังานมหาวิทยาลยั
ต่อไป 
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ส่วนที ่2 
หลกัเกณฑ์และวธีิการประเมินเพือ่ต่อสัญญาจ้าง 
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

ข้อ  11  การประเมินเพื่อต่อสัญญาจา้งพนกังานมหาวทิยาลยัสายสนบัสนุน มีขั้นตอนและวธีิการประเมิน 
ดงัน้ี 

 11.1  เม่ือมหาวิทยาลยัท าสัญญาจ้างกับพนักงานมหาวิทยาลัยให้หน่วยงานตน้สังกัดของ
พนักงานมหาวิทยาลยัผูน้ั้นแจ้งให้พนักงานมหาวิทยาลยัแต่ละรายทราบถึงก าหนดระยะเวลาของสัญญาจา้ง  และ
หลกัเกณฑ์การประเมินเพื่อต่อสัญญาจา้ง   ให้หน่วยงานตน้สังกดัแจง้ให้พนกังานมหาวิทยาลยัทราบเพื่อขอรับการประเมิน 
เพื่อต่อสัญญาจา้งก่อนส้ินสุดสัญญาไม่นอ้ยกวา่  6  เดือน 

 11.2  ก่อนครบก าหนดระยะเวลาจา้งตามสัญญาไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน  หากพนกังานมหาวิทยาลยั 
ผูน้ั้นประสงคจ์ะต่อสัญญาจา้ง ใหย้ืน่ค  าขอรับการประเมินเพื่อต่อสัญญาจา้งต่อผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ ตามแบบหมายเลข 7  
แนบทา้ยประกาศน้ี  

 11.3  ใหห้น่วยงานตน้สงักดัแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการต่อสัญญาจา้ง  ตามองคป์ระกอบ
ดงัน้ี 

  11.3.1 ส าหรับหน่วยงานระดบัคณะ หรือเทียบเท่า   
   11.3.1.1 หวัหนา้หน่วยงาน    ประธานกรรมการ 
   11.3.1.2 ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ของผูรั้บการประเมิน กรรมการ 
   11.3.1.3 เลขานุการของหน่วยงาน 
    ระดบัคณะ หรือเทียบเท่า                 กรรมการและเลขานุการ 

 11.3.2  ส าหรับหน่วยงานระดบักอง หรือเทียบเท่า   
  11.3.2.1 รองอธิการบดีท่ีก ากบัดูแลหน่วยงาน  ประธานกรรมการ 
  11.3.2.2 ผูอ้  านวยการกอง    กรรมการ 
  11.3.2.3 ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ของผูรั้บการประเมิน กรรมการและเลขานุการ 
 
 11.4 ใหก้ าหนดระดบัคะแนนประเมิน  เป็น  5 ระดบั ดงัน้ี 

           - ระดบัดีเด่น  = 5 
           - ระดบัดี   = 4 

          - ระดบัปกติ  = 3 
                                    - ระดบัควรปรับปรุง = 2 

          - ระดบัตอ้งปรับปรุง = 1 
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 11.5  ผูส้มควรไดรั้บการต่อสัญญาจา้ง จะตอ้งไดค้ะแนนเฉล่ียแต่ละองค์ประกอบของเกณฑ์
การประเมินไม่นอ้ยกวา่  3 ใน 5  และคะแนนเฉล่ียของ 3 องคป์ระกอบ ตอ้งไม่นอ้ยกวา่  3.25 ใน  5  จึงถือวา่ผา่นเกณฑ์
การประเมิน  
 11.6 การประเมินของคณะกรรมการประเมินการต่อสัญญาจา้ง ใหก้รรมการแต่ละรายกรอกคะแนน
ประเมินในใบกรอกคะแนนส าหรับกรรมการตามแบบหมายเลข 8 แนบทา้ยประกาศน้ี โดยให้รวมคะแนนและคิด
คะแนนเฉล่ียแต่ละองคป์ระกอบไวใ้นใบสรุปคะแนน และเก็บใบกรอกคะแนนของกรรมการทุกคนไวเ้ป็นหลกัฐาน 
  ใหน้ าค่าคะแนนเฉล่ียของแต่ละองคป์ระกอบของกรรมการแต่ละรายมาค านวณสรุปเป็น 
ผลการประเมินในใบสรุปคะแนนประเมิน 
 11.7  ในกรณีท่ีผูข้อรับการประเมินมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีก าหนด 
และสมควรไดรั้บการต่อสัญญาจา้งเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั ใหห้น่วยงานรายงานผลการประเมินไปยงัผูมี้อ  านาจสั่งจา้ง
หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจา้งเสร็จส้ินลง เพื่อด าเนินการต่อสัญญาจา้ง
ต่อไป 
 11.8  ในกรณีท่ีผูข้อรับการประเมินมีผลการประเมินต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด และไม่สมควร
ไดรั้บการจา้งเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั ให้หน่วยงานเสนอเร่ืองไปยงัมหาวิทยาลยั เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลส าหรับพนกังานมหาวิทยาลยัพิจารณา  

 ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังานมหาวทิยาลยัตอ้ง 
ใหผู้ข้อรับการประเมินมีโอกาสไดท้ราบขอ้เทจ็จริงอยา่งเพียงพอและมีโอกาสไดโ้ตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐานของตน
ประกอบการช้ีแจง 
 เม่ือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังานมหาวิทยาลยัพิจารณาผลการประเมิน
การต่อสัญญาจา้งเป็นประการใด ใหผู้มี้อ  านาจสั่งจา้งหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายมีหนงัสือแจง้ผลการประเมินเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ใหผู้ข้อรับการประเมินทราบภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังานมหาวทิยาลยัมีมติ 

 11.9 ในการยื่นขอรับการประเมินเพื่อต่อสัญญาจา้งปฏิบติังานระยะท่ี 4  หากหัวหนา้หน่วยงาน
พิจารณาเห็นวา่ในการปฏิบติังานของพนกังานมหาวิทยาลยัผูใ้ดเก่ียวขอ้งหรือมีผลกบัผูรั้บบริการโดยตรง อาจก าหนด 
ให้มีการส ารวจเพื่อประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของพนกังานมหาวิทยาลยัผูน้ั้น เพื่อประกอบการพิจารณา
ประเมินได ้  
  การต่อสัญญาเป็นไปตามเง่ือนไข  ดงัน้ี 
  11.9.1 กรณีผูข้อรับการประเมินเพื่อต่อสัญญาจา้งท่ีมีต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ระดบัเจา้หนา้ท่ี
ปฏิบติังานช านาญการสามารถต่ออายสุัญญาจา้งไดจ้นเกษียณอาย ุ
  11.9.2  กรณีมีต าแหน่งต ่ากวา่ระดบัเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานช านาญการ  จะต่ออายสุัญญาจา้ง
ไดค้ร้ังละ  6 ปี 
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บทเฉพาะกาล 

ข้อ 12 เม่ือประกาศฉบบัน้ีมีผลใช้บงัคบัแลว้  หากหน่วยงานใดอยู่ระหว่างการด าเนินการประเมิน 
เพื่อทดลองการปฏิบติังาน  หรือเพื่อต่อสัญญาจา้งพนกังานมหาวิทยาลยัรายใดอยู่  ให้ด าเนินการประเมินตามหลกัเกณฑ์
วธีิการเดิมไปจนกวา่การประเมินทดลองปฏิบติังาน  หรือการประเมินเพื่อต่อสัญญาจา้งจะเสร็จส้ินลง จึงตอ้งปฏิบติัตาม
ประกาศฉบบัน้ี 

ข้อ 13 เม่ือประกาศฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบัแลว้  พนกังานมหาวิทยาลยัผูใ้ดได้ปฏิบติังานตามสัญญาจา้ง 
ฉบบัเดิมครบอายุสัญญาแลว้  แต่ยงัไม่ครบตามช่วงระยะเวลาการจา้งตามท่ีก าหนดในขอ้ 20  แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2550 และขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังานมหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี 2 )  
พ.ศ. 2551  ใหต่้ออายสุัญญาตามก าหนดระยะเวลาท่ีเหลืออยูส่ าหรับช่วงระยะเวลานั้น  ทั้งน้ี  โดยไม่ตอ้งมีการประเมิน 
เพื่อต่อสัญญา  เม่ือไดป้ฏิบติังานครบตามก าหนดระยะเวลาของแต่ละช่วงระยะเวลาแลว้  จึงให้ท าการประเมินเพื่อต่อสัญญา
ตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศฉบบัน้ี 

ประกาศ   ณ   วนัท่ี   18   สิงหาคม  พ.ศ.  2551 

 

 
อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังานมหาวทิยาลยั 
 


