ประกาศคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินเพือ่ ต่ อสั ญญาจ้ าง
พนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่ออนุวตั ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคล
สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ว่าด้วยการ
บริ หารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551ข้อ7.1 ข้อ 19 ข้อ 20 ข้อ 21 ข้อ 22 ข้อ 29 ข้อ 30
และข้อ 34 จึงเห็นสมควรกาหนดให้มีหลักเกณฑ์กลางซึ่ งเป็ นเกณฑ์ข้ นั ต่าที่ใช้ในการพิจารณาประเมินทดลองปฏิบตั ิงาน
และประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่ งจะทาให้การประเมินเป็ นไปอย่างมีระบบ ได้มาตรฐาน อันจะ
ทาให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิงานต่อไป คณะกรรมการบริ หารงานบุคคล
สาหรับ พนัก งานมหาวิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลรัตนโกสิ น ทร์ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 2 / 2551
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 จึงออกประกาศเรื่ อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบตั ิงาน และการประเมิน
เพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ไว้ดงั นี้
ข้ อ 1 ประกาศฉบับนี้เรี ยกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ เรื่ อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบตั ิงาน และการประเมิน
เพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย”
ข้ อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ในประกาศนี้
“การประเมินทดลองปฏิบตั ิงาน” หมายความว่า การประเมินผลการปฏิบตั ิงานในช่วงแรกของ
การบรรจุเข้าปฏิบตั ิงานในตาแหน่งอาจารย์ สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และในช่วงแรกของการบรรจุ
เข้าปฏิบตั ิงานด้านการบริ การทางวิชาการหรื องานบริ หารและธุรการ สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
“การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง” หมายความว่า การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยระหว่างช่วงระยะเวลาที่ได้ทาสัญญาจ้างงานในแต่ละช่วง เพื่อประเมินความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน
ต่อไปอีกในช่วงระยะเวลาของสัญญาจ้างต่อไป
“หน่วยงาน” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน สานัก กอง หรื อ ส่ วนราชการที่เรี ยกชื่อ
อย่างอื่ นที่ มีฐานะเทียบเท่าคณะหรื อกอง ที่ จดั ตั้งหรื อแบ่งส่ วนราชการตามกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ
และมติสภามหาวิทยาลัย

-2ข้ อ 4 ให้หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ เป็ นหลักเกณฑ์กลางที่กาหนดมาตรฐานขั้นต่า
สาหรับใช้ในการพิจารณาประเมินทดลองปฏิบตั ิงาน และประเมินเพื่อพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ในกรณี ที่หน่วยงานใดประสงค์จะกาหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินทดลองปฏิบตั ิงาน
และประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างให้แตกต่างและมีมาตรฐานเทียบเท่าหรื อสู งกว่าที่กาหนดในประกาศนี้ ให้สามารถ
กระทาได้เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับประกาศฉบับนี้ โดยให้นาเสนอคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลสาหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วจัดทาเป็ นประกาศของหน่วยงาน
หมวดที่ 1
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ส่ วนที่ 1
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน
สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ข้ อ 5 เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินทดลองปฏิบตั ิงาน และการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ
5.1 องค์ประกอบที่ 1 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่หน่วยงานกาหนด ได้แก่
5.1.1 ได้ปฏิบตั ิงานสอนหรื อช่วยสอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
ของมหาวิทยาลัย ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
5.1.2 มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาของตน
5.2 องค์ประกอบที่ 2 คุณลักษณะในการปฏิบตั ิงาน ได้แก่
5.2.1 เอาใจใส่ หาความรู ้เพิ่มเติม
5.2.2 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถและเต็มเวลา
5.2.3 ปฏิบตั ิงานตรงต่อเวลา และปฏิบตั ิตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
5.2.4 มีคุณธรรม จริ ยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
5.2.5 มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
5.2.6 เสี ยสละ อุทิศเวลาให้กบั งานที่ได้รับมอบหมาย และงานบริ การที่เกี่ยวข้อง
5.2.7 มีความประพฤติเหมาะสมทั้งในด้านส่ วนตัวและการทางาน และปฏิบตั ิตนเป็ น
ที่เคารพนับถือ
5.3 องค์ประกอบที่ 3 ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่
5.3.1 ด้านการสอน
5.3.1.1 ภาระงานสอนที่รับผิดชอบมีปริ มาณเป็ นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานกาหนด

-35.3.1.2 ความสามารถในการสอน และระดับคุณภาพงานสอน โดยพิจารณาจาก
ผลการประเมินการสอน และการประเมินของผูส้ อนร่ วม
5.3.1.3 ความสามารถในการผลิตผลงานด้านการสอน เช่น คู่มือการสอน เอกสาร
ประกอบการสอน สื่ อการสอน เป็ นต้น
5.3.2 ด้านงานวิชาการ งานวิจยั และงานอื่นที่เทียบเท่า
5.3.2.1 ความสามารถด้านวิชาการ โดยพิจารณาจากความรู ้ในเนื้อหาวิชาการและ
ความสามารถที่จะสอนได้หลายวิชา รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาที่จะสอนและที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเพิม่ พูนความรู ้ใหม่ๆ และการมีผลงานทางวิชาการเป็ นที่ยอมรับ
5.3.2.2 ความสามารถด้านวิจยั และการเขียนบทความทางวิชาการ หนังสื อ / ตารา
พิจารณาจากภาระงาน ปริ มาณงาน คุณภาพ และจริ ยธรรมในการทางานวิชาการ ต้องไม่ลอกเลียนผลงานผูอ้ ื่นโดย
ไม่อา้ งอิงชื่อเจ้าของหรื อโดยไม่ได้รับอนุญาต
5.3.3 ด้านการให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษา การบริ การทางวิชาการ การทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ด้านการบริ หาร หรื อด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5.3.3.1 การกาหนดตารางเวลาให้นกั ศึกษาเข้าพบ และจานวนชัว่ โมงในการให้
คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษาต่อสัปดาห์
5.3.3.2 จานวนนักศึกษาในความดูแล ในฐานะอาจารย์ที่ปรึ กษา และการให้คาแนะนา
แก่นกั ศึกษา
5.3.3.3 การดูแลให้นกั ศึกษามีคุณธรรม จริ ยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม
5.3.3.4 ความรับผิดชอบในการทางานบริ การทางวิชาการ หรื องานทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมหรื องานบริ หารตามที่ได้รับมอบหมาย
5.3.3.5 คุณภาพงานบริ การทางวิชาการที่สอดคล้องกับวิชาชีพหรื อสาขาวิชา
5.3.3.6 จานวนครั้งที่ได้รับเชิ ญเป็ นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ข้ อ 6 การประเมินทดลองปฏิบตั ิงาน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มีข้ นั ตอนและวิธีการประเมิน
ดังนี้
6.1 เมื่อมหาวิทยาลัยได้มีคาสัง่ จ้างพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว ให้หน่วยงานต้นสังกัดของ
พนักงานมหาวิทยาลัยผูน้ ้ นั แจ้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละรายทราบถึงหลักเกณฑ์และกาหนดระยะเวลา
การประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิงาน
6.2 ให้หน่วยงานต้นสังกัดแต่งตั้งข้าราชการหรื อพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตามที่
เห็นสมควรทาหน้าที่ให้การแนะนา / กากับดูแลการทดลองปฏิบตั ิงานของผูท้ ดลองปฏิบตั ิงาน

-46.3 ให้หน่วยงานต้นสังกัด แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบตั ิงาน ซึ่งมี
องค์ประกอบ ดังนี้
6.3.1 คณบดี / ผูอ้ านวยการวิทยาลัย/ ผูอ้ านวยการสานัก / ผูอ้ านวยการสถาบัน
หรื อหัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า
ประธานกรรมการ
6.3.2 รองคณบดี / รองผูอ้ านวยการวิทยาลัย / รองผูอ้ านวยการสานัก /
รองผูอ้ านวยการสถาบัน หรื อรองหัวหน้าหน่วยงาน
ที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งดูแลรับผิดชอบงานด้านวิชาการ
กรรมการ
6.3.3 ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ตามที่เห็นสมควรจานวน 2 คน
กรรมการ
6.3.4 หัวหน้าภาควิชา / หัวหน้าสาขาวิชาที่ผขู ้ อรับการประเมินสังกัดอยู่
หรื อผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้นของผูร้ ับการประเมิน
กรรมการและเลขานุการ
6.4 ให้ผขู้ อรับการประเมินยืน่ แบบประเมินทดลองปฏิบตั ิงานพนักงานมหาวิทยาลัยตามแบบ
หมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้ต่อหัวหน้าหน่วยงานผ่านผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้นภายใน 7 วัน นับแต่ทดลองปฏิบตั ิงาน
ครบ 5 เดือน ทั้งนี้ โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
6.4.1 แผนการปฏิบตั ิงาน
6.4.2 แผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน
6.4.3 รายงานผลการสอน
6.4.4 งานวิจยั หรื อผลงานวิชาการอื่นๆ (ถ้ามี)
6.4.5 รายงานการให้บริ การวิชาการ งานทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม การทางานบริ หาร หรื อ
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามี)
การนับระยะเวลาเพื่อยืน่ แบบประเมินทดลองปฏิบตั ิงานตามวรรคแรก มิให้นบั ระยะเวลาที่
ผูข้ อรับการประเมินได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตร ลากิจส่ วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร หรื อลาป่ วยซึ่งจาเป็ นต้องรักษาตัวเป็ น
เวลานานตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป รวมเข้าในระยะเวลาดังกล่าว
6.5 เมื่อผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้นได้รับแบบประเมินแล้ว ให้กรอกรายละเอียดในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
แล้วยืน่ แบบประเมินต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อดาเนินการต่อไป
6.6 ให้หน่วยงานต้นสังกัด ดาเนินการประเมินทดลองปฏิบตั ิงานให้แล้วเสร็ จภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ที่ได้รับแบบประเมิน

-56.7 ให้กาหนดระดับคะแนนประเมิน เป็ น 5 ระดับ ดังนี้
- ระดับดีเด่น
=
5
- ระดับดี
=
4
- ระดับปกติ
=
3
- ระดับควรปรับปรุ ง =
2
- ระดับต้องปรับปรุ ง =
1
6.8 ผูข้ อรับการประเมินทดลองปฏิบตั ิงานต้องได้คะแนนเฉลี่ยแต่ละองค์ประกอบของเกณฑ์
การประเมินไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 5 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
6.9 การประเมินของคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบตั ิงาน ให้กรรมการแต่ละรายกรอก
คะแนนประเมินในใบกรอกคะแนนสาหรับกรรมการตามแบบหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้รวมคะแนนและ
คิดคะแนนเฉลี่ยแต่ละองค์ประกอบไว้ในใบสรุ ปคะแนน และเก็บใบกรอกคะแนนของกรรมการทุกคนไว้เป็ นหลักฐาน
ให้นาค่าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละองค์ประกอบของกรรมการแต่ละรายมาคานวณสรุ ปเป็ นผล
การประเมินในใบสรุ ปคะแนนประเมิน
6.10 ให้หน่วยงานต้นสังกัดรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการให้ผมู ้ ีอานาจสั่งจ้างหรื อ
ผูไ้ ด้รับมอบหมายทราบภายใน7 วันนับแต่วนั ที่การประเมินทดลองปฏิบตั ิงานเสร็ จสิ้ นลง
6.11 กรณี ผขู ้ อรับการประเมินมีผลการประเมินถึงเกณฑ์ที่ผา่ นการทดลองการปฏิบตั ิงาน และ
ผูม้ ีอานาจสั่งจ้างหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายเห็นชอบกับผลการประเมินดังกล่าว ให้ผมู ้ ีอานาจสั่งจ้างหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย
อนุ มตั ิการจ้างและแจ้งผลการประเมินทดลองปฏิบตั ิงานให้กบั ผูข้ อรับการประเมินทราบก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลาการจ้าง
และดาเนินการทาสัญญาจ้างต่อไป
6.12 กรณี ผขู ้ อรับการประเมินมีผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด และผูม้ ีอานาจสั่งจ้างหรื อ
ผูไ้ ด้รับมอบหมายเห็นชอบกับผลการประเมินดังกล่าว ให้ผมู ้ ีอานาจสั่งจ้างหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายแจ้งผลการประเมิน
ทดลองปฏิบตั ิงาน พร้อมสิ ทธิ ในการโต้แย้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผขู ้ อรับการประเมินทราบก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลาทดลอง
ปฏิบตั ิงาน และให้รายงานมหาวิทยาลัยทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ต่อไป

-6ส่ วนที่ 2
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินเพือ่ ต่ อสั ญญาจ้ าง
สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ข้ อ 7 การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มีข้ นั ตอนและวิธีการประเมิน ดังนี้
7.1 เมื่อมหาวิทยาลัยทาสัญญาจ้างกับพนักงานมหาวิทยาลัยให้หน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัย
ผูน้ ้ นั แจ้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละรายทราบถึงกำหนดระยะเวลาของสัญญาจ้าง และหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อ
ต่อสัญญาจ้าง ให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยทราบเพื่อขอรับการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างก่อน
สิ้ นสุ ดสัญญาไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
7.2 ก่อนครบกาหนดระยะเวลาจ้างตามสัญญาไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน หากพนักงานมหาวิทยาลัย
ผูน้ ้ นั ประสงค์จะต่อสัญญาจ้าง ให้ยนื่ คาขอรับการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างต่อผูบ้ งั คับบัญชาระดับต้น ตามแบบ
หมายเลข 3 แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมกับแนบเอกสารประกอบการประเมิน ดังนี้
7.2.1 แผนการปฏิบตั ิงาน
7.2.2 แผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน
7.2.3 รายงานผลการสอน
7.2.4 งานวิจยั หรื อผลงานวิชาการอื่นๆ
7.2.5 รายงานการให้บริ การทางวิชาการ งานทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม การทางานบริ หาร
หรื องานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7.3 ให้ผบู ้ งั คับบัญชาชั้นต้นเสนอแบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง ตามลาดับชั้นการบังคับบัญชา
จนถึงระดับหัวหน้าหน่วยงาน
7.4 ให้หน่วยงานต้นสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการต่อสัญญาจ้าง ตาม
องค์ประกอบ ดังนี้
7. 4.1 คณบดี /ผูอ้ านวยการวิทยาลัย/ ผูอ้ านวยการสานัก / ผูอ้ านวยการสถาบัน
หรื อหัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า
ประธานกรรมการ
7. 4.2 รองคณบดี / รองผูอ้ านวยการวิทยาลัย / รองผูอ้ านวยการสานัก /
รองผูอ้ านวยการสถาบัน หรื อรองหัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า
ซึ่งดูแลรับผิดชอบงานด้านวิชาการ
กรรมการ
7. 4.3 ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ตามที่เห็นสมควรจานวน 2 คน
กรรมการ
7. 4.4 หัวหน้าภาควิชา / หัวหน้าสาขาวิชาที่ผขู ้ อรับการประเมินสังกัดอยู่
หรื อผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้นของผูร้ ับการประเมิน
กรรมการและเลขานุการ

-77.5 ให้กาหนดระดับคะแนนประเมิน เป็ น 5 ระดับ ดังนี้
- ระดับดีเด่น
=
5
- ระดับดี
=
4
- ระดับปกติ
=
3
- ระดับควรปรับปรุ ง =
2
- ระดับต้องปรับปรุ ง =
1
7.6 ผูส้ มควรได้รับการต่อสัญญาจ้าง จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยแต่ละองค์ประกอบของเกณฑ์
การประเมินไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 5 และคะแนนเฉลี่ยของ 3 องค์ประกอบ ต้องไม่นอ้ ยกว่า 3.25 ใน 5 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์
การประเมิน
7.7 การประเมินของคณะกรรมการประเมินการต่อสัญญาจ้าง ให้กรรมการแต่ละรายกรอกคะแนน
ประเมินในใบกรอกคะแนนสาหรับกรรมการ ตามแบบหมายเลข 4 แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้รวมคะแนนและคิดคะแนนเฉลี่ย
แต่ละองค์ประกอบไว้ในใบสรุ ปคะแนน และเก็บใบกรอกคะแนนของกรรมการทุกคนไว้เป็ นหลักฐาน
ให้นาค่าคะแนนเฉลี่ ยของแต่ละองค์ประกอบของกรรมการแต่ละรายมาคานวณสรุ ปเป็ น
ผลการประเมินในใบสรุ ปคะแนนประเมิน
7.8 ในกรณี ที่ผขู ้ อรั บการประเมิ นมี ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กาหนดและ
สมควรได้รับการต่อสัญญาจ้างเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้หน่วยงานรายงานผลการประเมินไปยังผูม้ ีอานาจสั่งจ้างหรื อ
ผูไ้ ด้รับมอบหมาย ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างเสร็ จสิ้ นลง เพื่อดาเนินการต่อสัญญาจ้างต่อไป
7.9 ในกรณี ที่ผขู ้ อรับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด และไม่สมควรได้
รับการจ้างเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยให้หน่ วยงานเสนอเรื่ องไปยังมหาวิทยาลัยโดยเร็ ว เพื่อนาเสนอคณะกรรมการ
บริ หารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยพิจารณา
ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องให้
ผูข้ อรับการประเมินมีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริ งอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน
ประกอบการชี้แจง
เมื่อคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยพิจารณาผลการประเมิน
การต่อสัญญาจ้างเป็ นประการใด ให้ผมู ้ ีอานาจสั่งจ้างหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายมีหนังสื อแจ้งผลการประเมินเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรให้ผขู้ อรับการประเมินทราบภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลสาหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยมีมติ

-87.10 ในการขอรับการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างปฏิบตั ิงานระยะที่ 4
7.10.1 กรณี ผขู ้ อรับการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างที่มีตาแหน่งวิชาการเป็ นรองศาสตราจารย์
สามารถต่ออายุสัญญาจ้างได้จนเกษียณอายุ
7.10.2 กรณี ผมู ้ ีตาแหน่งวิชาการต่ากว่ารองศาสตราจารย์ จะต่ออายุสัญญาจ้างได้ ครั้งละ 6 ปี
ข้ อ 8 การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการซึ่ งอยู่ระหว่างการลาศึกษา
ให้ประเมินโดยพิจารณาจากผลการศึกษา และความประพฤติระหว่างการลาศึกษาเป็ นสาคัญ
หมวดที่ 2
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ส่ วนที่ 1
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน
สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ข้ อ 9 เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินทดลองปฏิบตั ิงานและการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ
9.1 องค์ประกอบที่ 1 คุณลักษณะในการปฏิบตั ิงาน ได้แก่
9.1.1 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตลอดจนงานบริ การที่เกี่ยวข้อง
9.1.2 ความขยันหมัน่ เพียรและความอุตสาหะ ตลอดจนความตั้งใจมุ่งมัน่ ที่จะทางาน
ให้สาเร็ จ
9.1.3 ความสามารถในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
9.1.4 แสดงออกถึงการมีจิตสานึกที่ดีในการให้บริ การ
9.1.5 เสี ยสละ อุทิศเวลาให้กบั งานที่ได้รับมอบหมายปฏิบตั ิงานตรงต่อเวลา
9.1.6 ความสนใจในการพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้เป็ นผลดี
9.1.7 เชาวน์ปัญญาและความสามารถในการแก้ไขปั ญหา และมีความถนัดในงานที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิ
9.1.8 ปฏิบตั ิตนตามหลักคุณธรรมและจริ ยธรรม และซื่อสัตย์สุจริ ต
9.1.9 ความร่ วมมือในการดาเนินงานและการแก้ไขปั ญหาของส่ วนรวม
9.2 องค์ประกอบที่ 2 ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่
9.2.1 ด้านคุณภาพและปริ มาณงาน
- พิจารณาถึงระดับคุณภาพของผลงานและปริ มาณงานที่ได้ปฏิบตั ิตามภาระงานที่
ได้รับมอบหมายในช่วงระยะเวลาการประเมิน

-99.2.2 ด้านความรู้ความสามารถ
- พิจารณาถึงการมีความรู้ความสามารถที่จาเป็ นต้องใช้ในการปฏิบตั ิงานตามที่กาหนดไว้
ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง และในการปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมาย
9.3 องค์ประกอบที่ 3 คุณลักษณะส่ วนบุคคล
9.3.1 ประพฤติตนอยูใ่ นวินยั ของราชการ และความประพฤติส่วนตัวเหมาะสม
9.3.2 มีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูร้ ่ วมงานและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9.3.3 ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน ได้รับความรักใคร่ และนับถือ
9.3.4 เป็ นผูท้ ี่มีพฤติกรรมและทัศนคติในเชิงบวกในการทางานและต่อผูร้ ่ วมงาน
ข้ อ 10 การประเมินทดลองปฏิบตั ิงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มีข้ นั ตอนและ
วิธีการประเมิน ดังนี้
10.1 เมื่อมหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว ให้หน่วยงานต้นสังกัด
ของพนักงานมหาวิทยาลัยผูน้ ้ นั แจ้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละรายทราบถึงหลักเกณฑ์และกาหนดระยะเวลา
การประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิงาน
10.2 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบตั ิงานซึ่ งมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
10.2.1 สาหรับหน่วยงานระดับคณะ หรื อเทียบเท่า
10.2.1.1 หัวหน้าหน่วยงาน
ประธานกรรมการ
10.2.1.2 ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้นของผูร้ ับการประเมิน
กรรมการ
10.2.1.3 เลขานุการของหน่วยงาน
ระดับคณะหรื อเทียบเท่า
กรรมการและ
เลขานุการ
10.2.2 สาหรับหน่วยงานระดับกอง หรื อเทียบเท่า
10.2.2.1 รองอธิการบดีที่กากับดูแลหน่วยงาน
ประธานกรรมการ
10.2.2.2 ผูอ้ านวยการกอง
กรรมการ
10.2.2.3 ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้นของผูร้ ับการประเมิน
กรรมการและ
เลขานุการ
10.3 ให้ผขู้ อรับการประเมินยืน่ แบบประเมินทดลองปฏิบตั ิงานพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามแบบหมายเลข 5 แนบท้ายประกาศนี้ ต่อผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้นภายใน 7 วัน นับแต่ทดลองปฏิบตั ิงาน ครบ 5 เดือน
การนับระยะเวลาเพื่อยืน่ แบบประเมินทดลองปฏิบตั ิงานตามวรรคแรก มิให้นบั ระยะเวลา
ที่ผขู้ อรับการประเมินได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตร ลากิ จส่ วนตัวเพื่อเลี้ ยงดูบุตร หรื อลาป่ วยซึ่ งจาเป็ นต้องรักษาตัว
เป็ นเวลานานตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป รวมเข้าในระยะเวลาดังกล่าว

-1010.4 เมื่อผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้นได้รับแบบประเมินแล้วให้กรอกรายละเอียดในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
แล้วยืน่ แบบประเมินต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อดาเนินการต่อไป
10.5 ให้หวั หน้าหน่วยงานของผูข้ อรับการประเมินดาเนิ นการประเมินทดลองปฏิบตั ิงาน
ให้แล้วเสร็ จภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแบบประเมิน
10.6 ให้กาหนดระดับคะแนนประเมิน เป็ น 5 ระดับ ดังนี้
- ระดับดีเด่น
=
5
- ระดับดี
=
4
- ระดับปกติ
=
3
- ระดับควรปรับปรุ ง =
2
- ระดับต้องปรับปรุ ง =
1
10.7 ผูข้ อรับการประเมินทดลองปฏิบตั ิงานต้องได้คะแนนเฉลี่ยแต่ละองค์ประกอบของ
เกณฑ์การประเมินไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 5 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
10.8 การประเมินของคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิ บตั ิงานให้กรรมการแต่ละรายกรอก
คะแนนประเมินในใบกรอกคะแนนสาหรับกรรมการตามแบบหมายเลข 6 แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้รวมคะแนนและ
คิดคะแนนเฉลี่ยแต่ละองค์ประกอบไว้ในใบสรุ ปคะแนน และเก็บใบกรอกคะแนนของกรรมการทุกคนไว้เป็ นหลักฐาน
ให้นาค่าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละองค์ประกอบของกรรมการแต่ละรายมาคานวณสรุ ปเป็ น
ผลการประเมินในใบสรุ ปคะแนนประเมิน
10.9 ให้หน่วยงานต้นสังกัดรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการให้ผมู ้ ีอานาจสั่งจ้างหรื อ
ผูไ้ ด้รับมอบหมายทราบภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่การประเมินทดลองปฏิบตั ิงานเสร็ จสิ้ นลง
10.10 กรณี ผขู ้ อรับการประเมินมีผลการประเมินถึงเกณฑ์ที่ผา่ นการทดลองการปฏิบตั ิงาน และ
ผูม้ ีอานาจสั่งจ้างหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายเห็ นชอบกับผลการประเมินดังกล่าว ให้ผมู ้ ีอานาจสั่งจ้างหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย
อนุมตั ิการจ้างและแจ้งผลการประเมินทดลองปฏิบตั ิงานให้กบั ผูข้ อรับการประเมินทราบก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลาการจ้าง
และดาเนินการทาสัญญาจ้างต่อไป
10.11 กรณี ผขู ้ อรับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด และผูม้ ีอานาจสั่งจ้าง
หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายเห็นชอบกับผลการประเมินดังกล่าว ให้ผมู ้ ีอานาจสั่งจ้างหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายแจ้งผลการประเมิน
ทดลองปฏิ บตั ิงาน พร้ อมสิ ทธิ ในการโต้แย้งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ผขู ้ อรับการประเมินทราบก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลา
ทดลองปฏิบตั ิงาน และให้รายงานมหาวิทยาลัยทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ต่อไป
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หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินเพือ่ ต่ อสั ญญาจ้ าง
สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ข้ อ 11 การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มีข้ นั ตอนและวิธีการประเมิน
ดังนี้
11.1 เมื่ อมหาวิทยาลัยท าสัญญาจ้างกับพนักงานมหาวิท ยาลัยให้หน่ วยงานต้นสังกัดของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ผูน้ ้ นั แจ้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละรายทราบถึ งกาหนดระยะเวลาของสัญญาจ้าง และ
หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง ให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยทราบเพื่อขอรับการประเมิน
เพื่อต่อสัญญาจ้างก่อนสิ้ นสุ ดสัญญาไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
11.2 ก่อนครบกาหนดระยะเวลาจ้างตามสัญญาไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน หากพนักงานมหาวิทยาลัย
ผูน้ ้ นั ประสงค์จะต่อสัญญาจ้าง ให้ยนื่ คาขอรับการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างต่อผูบ้ งั คับบัญชาระดับต้น ตามแบบหมายเลข 7
แนบท้ายประกาศนี้
11.3 ให้หน่วยงานต้นสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการต่อสัญญาจ้าง ตามองค์ประกอบ
ดังนี้
11.3.1 สาหรับหน่วยงานระดับคณะ หรื อเทียบเท่า
11.3.1.1 หัวหน้าหน่วยงาน
ประธานกรรมการ
11.3.1.2 ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้นของผูร้ ับการประเมิน กรรมการ
11.3.1.3 เลขานุการของหน่วยงาน
ระดับคณะ หรื อเทียบเท่า
กรรมการและเลขานุการ
11.3.2 สาหรับหน่วยงานระดับกอง หรื อเทียบเท่า
11.3.2.1 รองอธิ การบดีที่กากับดูแลหน่วยงาน
11.3.2.2 ผูอ้ านวยการกอง
11.3.2.3 ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้นของผูร้ ับการประเมิน
11.4 ให้กาหนดระดับคะแนนประเมิน เป็ น 5 ระดับ ดังนี้
- ระดับดีเด่น
=
5
- ระดับดี
=
4
- ระดับปกติ
=
3
- ระดับควรปรับปรุ ง
=
2
- ระดับต้องปรับปรุ ง
=
1

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

- 12 –
11.5 ผูส้ มควรได้รับการต่อสัญญาจ้าง จะต้องได้คะแนนเฉลี่ ยแต่ละองค์ประกอบของเกณฑ์
การประเมินไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 5 และคะแนนเฉลี่ยของ 3 องค์ประกอบ ต้องไม่นอ้ ยกว่า 3.25 ใน 5 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์
การประเมิน
11.6 การประเมินของคณะกรรมการประเมินการต่อสัญญาจ้าง ให้กรรมการแต่ละรายกรอกคะแนน
ประเมินในใบกรอกคะแนนสาหรับกรรมการตามแบบหมายเลข 8 แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้รวมคะแนนและคิด
คะแนนเฉลี่ยแต่ละองค์ประกอบไว้ในใบสรุ ปคะแนน และเก็บใบกรอกคะแนนของกรรมการทุกคนไว้เป็ นหลักฐาน
ให้นาค่าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละองค์ประกอบของกรรมการแต่ละรายมาคานวณสรุ ปเป็ น
ผลการประเมินในใบสรุ ปคะแนนประเมิน
11.7 ในกรณี ที่ผูข้ อรั บการประเมิ นมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ กาหนด
และสมควรได้รับการต่อสัญญาจ้างเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้หน่วยงานรายงานผลการประเมินไปยังผูม้ ีอานาจสั่งจ้าง
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างเสร็ จสิ้ นลง เพื่อดาเนิ นการต่อสัญญาจ้าง
ต่อไป
11.8 ในกรณี ที่ผขู ้ อรับการประเมินมีผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด และไม่สมควร
ได้รับการจ้างเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้หน่วยงานเสนอเรื่ องไปยังมหาวิทยาลัย เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ หารงาน
บุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยพิจารณา
ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยต้อง
ให้ผขู ้ อรับการประเมินมีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริ งอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน
ประกอบการชี้แจง
เมื่อคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยพิจารณาผลการประเมิน
การต่อสัญญาจ้างเป็ นประการใด ให้ผมู ้ ีอานาจสั่งจ้างหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายมีหนังสื อแจ้งผลการประเมินเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้ผขู้ อรับการประเมินทราบภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยมีมติ
11.9 ในการยื่นขอรับการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างปฏิบตั ิงานระยะที่ 4 หากหัวหน้าหน่วยงาน
พิจารณาเห็นว่าในการปฏิบตั ิงานของพนักงานมหาวิทยาลัยผูใ้ ดเกี่ยวข้องหรื อมีผลกับผูร้ ับบริ การโดยตรง อาจกาหนด
ให้มีการสารวจเพื่อประเมินความพึง พอใจในการให้บริ การของพนักงานมหาวิทยาลัยผูน้ ้ นั เพื่อประกอบการพิจารณา
ประเมินได้
การต่อสัญญาเป็ นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
11.9.1 กรณี ผขู ้ อรับการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างที่มีตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับเจ้าหน้าที่
ปฏิบตั ิงานชานาญการสามารถต่ออายุสัญญาจ้างได้จนเกษียณอายุ
11.9.2 กรณี มีตาแหน่งต่ากว่าระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานชานาญการ จะต่ออายุสัญญาจ้าง
ได้ครั้งละ 6 ปี

- 13 บทเฉพาะกาล
ข้ อ 12 เมื่อประกาศฉบับนี้ มีผลใช้บงั คับแล้ว หากหน่ วยงานใดอยูร่ ะหว่างการดาเนิ นการประเมิ น
เพื่อทดลองการปฏิ บตั ิงาน หรื อเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยรายใดอยู่ ให้ดาเนิ นการประเมินตามหลักเกณฑ์
วิธีการเดิมไปจนกว่าการประเมินทดลองปฏิบตั ิงาน หรื อการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างจะเสร็ จสิ้ นลง จึงต้องปฏิบตั ิตาม
ประกาศฉบับนี้
ข้ อ 13 เมื่อประกาศฉบับนี้ มีผลใช้บงั คับแล้ว พนักงานมหาวิทยาลัยผูใ้ ดได้ปฏิบตั ิงานตามสัญญาจ้าง
ฉบับเดิมครบอายุสัญญาแล้ว แต่ยงั ไม่ครบตามช่วงระยะเวลาการจ้างตามที่กาหนดในข้อ 20 แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ วา่ ด้วยการบริ หารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั ตนโกสิ นทร์ วา่ ด้วยการบริ หารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2551 ให้ต่ออายุสัญญาตามกาหนดระยะเวลาที่เหลืออยูส่ าหรับช่วงระยะเวลานั้น ทั้งนี้ โดยไม่ตอ้ งมีการประเมิน
เพื่อต่อสัญญา เมื่อได้ปฏิบตั ิงานครบตามกาหนดระยะเวลาของแต่ละช่วงระยะเวลาแล้ว จึงให้ทาการประเมินเพื่อต่อสัญญา
ตามที่กาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 สิ งหาคม พ.ศ. 2551

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
ประธานคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

