
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

                                      

โดยที่ระเบ ียบมหาว ิทยาล ัยแม ่ฟ ้าหลวง ว ่าด ้วย หลักเกณฑ์และว ิธ ีการประเมินผล                         
การปฏิบัติงานของพนักงาน พ.ศ. 2558 ข้อ 9 ก าหนดว่าให้มหาวิทยาลัยจัดท าประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการประเมิน  

อาศัยอ านาจตามมาตรา 26 (1) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 
2541 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื ่อง การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้บังคับตั้งแต่วันที่  19 พฤศจิกายน  2558 เป็นต้นไป   

ข้อ 3 การประเมินผลการปฏิบัติงานให้น ามาประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
         3.1 การต่อหรือไม่ต่อสัญญาจ้าง การขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปหรือการเลิกจ้าง 
        3.2 การข้ึนเงินเดือน การให้เงินรางวัล และอ่ืนๆ 
        3.3 การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

                            3.4 การมอบหมายงาน 
                  3.5 การเลื่อนต าแหน่ง 

  3.6 การเปลี่ยนและโอนย้ายต าแหน่ง 
  3.7 การอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  ข้อ 4  การพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงาน ผู้ประเมินจะต้องพิจารณาจาก
ข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้ 

     (1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงาน                
ที่ได้รับมอบหมายหรือข้อตกลงการปฏิบัติงานที่ได้ตกลงกันไว้  
  (2) การประเม ินความร ู ้ความสามารถในการปฏ ิบ ัต ิ งานและพฤต ิกรรม ได ้แก่                     
การประเมินศักยภาพ คุณลักษณะ ทักษะ ความรู้ความสามารถและพฤติกรรมการท างาน 
     แบบประเมินผลการปฏิบัต ิงานที ่จะใช้ประเมินตามประกาศนี ้ ให้ออกเป็นประกาศ                     
ของมหาวิทยาลัย 

    ฉบับอ้างอิงใช้งาน รวมการแก้ไขล่าสุด ปี 2563 
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        ข้อ 5 ระดับผลการประเมินซึ่งน าไปใช้พิจารณาการประเมินทุกประเภท ให้มีระดับคะแนน 
5 ระดับ คือ 

      (1) ระดับดีมาก ส าหรับผู ้ท ี ่ปฏิบ ัต ิงานได้ผลดีเย ี ่ยมสูงกว่ามาตรฐานมาก               
โดยได้รับคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 85 - 100 

      (2) ระดับดี ส  าหรับผู ้ท ี ่ปฏิบัต ิงานได้ผลดีมาก สูงกว่ามาตรฐานตามปกติ                  
โดยได้รับคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 75 - 84 

      (3) ระดับปานกลาง ส าหรับผู ้ที ่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยได้รับคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 65 - 74 

      (4) ระดับควรปรับปรุง ส าหรับผู ้ที ่ปฏิบัติงานที ่ได้ร ับมอบหมายได้ แต่ยังมี
ข้อบกพร่องอยู่บ้าง  โดยได้รับคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 55- 64 

        (5) ระดับต ่า ส  าหรับผู ้ท ี ่ปฏิบ ัต ิงานได้ต  ่ากว่ามาตรฐานและมีข้อบกพร่องมาก                    
โดยได้รับคะแนนประเมินต ่ากว่าร้อยละ 55 
                     กรณีท่ีคะแนนรวมมีเศษเป็นจุดทศนิยม ให้ตัดเศษทศนิยมทิ้งโดยไม่น าไปพิจารณาคะแนน                

      ผลการประเมินทุกแบบประเมินและทุกประเภทการประเมินให้มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน   

       หมวด 1  
   การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 

  ข้อ 6 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
    6.1 พนักงานใหมท่ีไ่ด้รับการบรรจุและแต่งตั้งและเริ่มปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน จะต้องรับการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน  

        ในการประเมินพนักงานสายวิชาการที ่เริ ่มปฏิบัติงานระหว่างภาคการศึกษาและไม่มี              
ภาระงานสอน อาจให้มีการประเมินเมื่อได้ปฏิบัติงานไปแล้วเกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือนก็ได้ หรืออาจประเมิน
ภายในระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาแต่ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาก็ได้  
          6.2 ให้ส่วนการเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่วนงานต้นสังกัดของพนักงานที่จะต้องรับการ
ประเมินด าเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน เพื ่อให้ส่วนงานต้นสังกัดสามารถประเมินผล                
การทดลองปฏิบ ัต ิงานของพนักงานใหม่  ให ้เสร ็จส ิ ้นก ่อนครบระยะเวลาปฏิบัต ิงาน 6 เด ือนแรก                
หรือภายในเวลาที่สมควรในกรณีท่ีเป็นการประเมินพนักงานสายวิชาการ 
    6.3 ในการประเมินผลการทดลองปฏิบัต ิงาน ให้ห ัวหน้าส่วนงาน หรือหัวหน้าส่วน                    
ที่พนักงานนั้นสังกัดเสนอเรื่องโดยตรงต่อมหาวิทยาลัยเพื่อออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงานพนักงานในสังกัดของตน โดยต้องมีองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน พ.ศ. 2558  
     6.4 ให้ประธานคณะกรรมการประเมินจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงานเพ่ือให้คะแนนประเมิน และสรุปผล  
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          6.5 ผู้รับการประเมินต้องมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานในระดับดี (ตั ้งแต่
คะแนน 75 – 84  คะแนน) จึงจะผ่านการทดลองปฏิบัติงาน หากพนักงานผู้ใดมีผลการประเมินในระดับต ่า
กว่าระดับดี ถือว่ามีผลการประเมินไม่ผ่าน ให้มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจ้าง และให้ผู้นั้นพ้นจากการเป็น
พนักงานของมหาวิทยาลัย โดยให้มีผลเป็นการเลิกสัญญาจ้างในวันถัดจากวันครบก าหนดระยะเวลาทดลอง
ปฏิบัติงานต่อไป หากพนักงานผู้ใดผ่านการทดลองปฏิบัติงานก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามก าหนดระยะเวลา                  
ในสัญญาจ้าง  

           ในการแจ้งผลการประเมินให้แก่พนักงานที่มีผล “ผ่าน” คณะกรรมการประเมินควร
แจ้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของผู้รับการประเมินด้วย  

          6.6 ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานหรือหัวหน้าส่วน แล้วแต่กรณี รายงานผล                 
การประเมินการทดลองปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบ  

      หมวด 2 
                        การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

 ข้อ 7  การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

    7.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  ให้ด าเนินการปีละ 2 ครั ้ง โดยมีรอบ            
การประเมิน ดังนี้ 
       ครั้งที่ 1  :  เดือนสิงหาคม – มกราคมของปีถัดไป เริ่มประเมินในเดือนกุมภาพันธ์  
      ส าหรับพนักงานสายวิชาการให้ใช้ข้อมูลการสอนภาคการศึกษาที่ 1 

    ครั้งที่ 2  :  เดือนกุมภาพันธ์ –  กรกฎาคม เริ่มประเมินในเดือนสิงหาคม 
       ส าหรับพนักงานสายวิชาการใช้ข้อมูลการสอนภาคการศึกษาที่ 2    

                          และภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 ข้อ  8  ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ให้ด าเนินการดังนี้ 
                                     8.1 ให้ส่วนการเจ้าหน้าที ่ด าเนินการแจ้งให้ส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีพนักงานในสังกัด 
                     8.2 ในการประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานประจ  าป ี  ให้ ห ัวหน ้าส ่วนงาน หรือ                       
หัวหน้าส่วนที่พน ักงานนั ้นส ังก ัด เสนอรายชื ่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัต ิงานประจ  าปี                   
ผ ่านส ่วนการเจ้าหน้าที ่ เพ ื ่อเสนอให้มหาว ิทยาล ัยแต่งต ั ้ง โดยต้องมี เอกสารแสดงความเห็นชอบ                           
ในองค์ประกอบคณะกรรมการประเมินจากผู ้ร ับการประเมินแนบมาด้วย ทั ้งนี ้  องค์ประกอบของ
คณะกรรมการประเมินให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน พ.ศ. 2558  
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                               8.3 ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ด าเนินการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ าปี  ดังนี้  

 ก. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการ  

การประเมินให้มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1 

(1) ส่วนที่ 1 ประวัติส่วนตัว (ไม่น ามาคิดคะแนน) 
(2) ส่วนที่ 2 การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 60  คะแนน) 

ประกอบด้วยการประเมินในด้านต่างๆ ได้แก่ 
              ด้านที่ 1 ภาระงานด้านการสอน ประกอบด้วยการประเมิน 

         ปริมาณงาน และคุณภาพงาน 
                 ด้านที่ 2 ภาระงานด้านวิชาการ  
             ด้านที่ 3 ภาระงานด้านบริการวิชาการ  

                     ด้านที่ 4 ภาระงานด้านบริหารวิชาการ  
                     ด้านที่ 5 ภาระงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา 
นักศึกษา  

     (3) ส่วนที่ 3 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและพฤติกรรม  
                                 (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

      (4) ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นผู้รับการประเมิน (ไม่น ามาคิดคะแนน) 

  การได้มาซึ ่งคะแนนตาม (2) ส่วนที ่ 2 นั ้น ส านักวิชาสามารถก าหนด                  
ค่าน ้าหนักคะแนนของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีในแต่ละด้านได้ ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องกับเกณฑ์
น ้าหนักคะแนนขั้นต ่าที่มหาวิทยาลัยวางไว้ ซึ ่งส านักวิชาจะต้องเสนอให้มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ                 
โดยการประเมินคะแนนในส่วนที่ 2 ให้มีน ้าหนักคะแนนรวมทั้งหมด 5 ด้าน เป็น 100 คะแนน เมื่อได้คะแนน
รวมแล้วให้ค านวณคะแนนเฉลี่ยในส่วนที่ 2 ให้ได้คะแนนในสัดส่วนคะแนนเต็ม 60 คะแนน 

      ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีจัดประชุมเพื่อให้คะแนน
แก่ผ ู ้ร ับการประเมิน โดยที ่ประชุมจะต้องรับฟังความคิดเห็นของกรรมการทุกคนก่อนให้คะแนน                           
เมื่อกรรมการทุกคนออกความเห็นเรียบร้อยแล้วให้กรอกคะแนนในแต่ละส่วนเรียงล าดับไป เมื่อให้คะแนน
ครบถ้วนทั้งในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 แล้ว ให้สรุปคะแนนตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี โดยให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับ 

           ในการให้คะแนนตามวรรคก่อนจะใช้วิธีการโดยให้กรรมการทุกคนกรอก
คะแนนในใบกรอกคะแนนของตน จากนั้นรวมคะแนนจากกรรมการทุกคนแล้วค านวณเฉลี่ยออกมาเป็น
คะแนนประเมินก็ได้  

                                                           
1 ข้อ 8.3 ก.แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศฯ ฉบับท่ี 3 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2562 
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 ข. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร
ทั่วไป  

การประเมินให้มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  (1) ส่วนที่ 1 ประวัติส่วนตัว (ไม่น ามาคิดคะแนน) 
                          (2) ส่วนที่ 2 การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
ประกอบด้วยการประเมินในด้านต่างๆ ได้แก่ 

      ด้านที่ 1 ภาระงานหลัก ก าหนดค่าน ้าหนักคะแนนร้อยละ 70 
  ด้านที่ 2 ภาระงานรอง ก าหนดค่าน ้าหนักคะแนนร้อยละ 20 

                               ด้านที ่ 3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
ก าหนดค่าน ้าหนักคะแนนร้อยละ 10 
 (3) ส่วนที่ 3 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและพฤติกรรม  
      (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 (4) ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นของผู้รับการประเมิน (ไม่น ามาคิดคะแนน) 

   การได ้มาซ ึ ่ งคะแนนตาม (2) ส่วนที ่  2  ให ้ข ึ ้นก ับการมอบหมายงาน                      
ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบให้ ทั้งนี้ค่าน ้าหนักตามภาระงานสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของ    
แต่ละส่วนงาน  

         ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี จัดประชุมเพ่ือให้คะแนนแก่
ผู้รับการประเมิน โดยที่ประชุมจะต้องรับฟังความคิดเห็นของกรรมการทุกคนก่อนให้คะแนน เมื่อกรรมการ      
ทุกคนออกความเห็นเรียบร้อยแล้วให้กรอกคะแนนในแต่ละส่วนเรียงล าดับไป เมื่อได้ให้คะแนนครบถ้วนทั้งใน
ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 แล้ว ให้สรุปคะแนนตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี โดยให้กรรมการ                   
ทุกคนลงลายมือชื่อก ากับ 

         ในการให้คะแนนตามวรรคก่อนจะใช้วิธีการโดยให้กรรมการทุกคนกรอกคะแนน
ในใบกรอกคะแนนของตน จากนั้นรวมคะแนนจากกรรมการทุกคนแล้วค านวณเฉลี่ยออกมาเป็นคะแนน
ประเมินก็ได้  

  8.4 ให้มีการแจ้งผลการประเมินแก่ผู ้ร ับการประเมิน แล้วให้ผู ้ร ับการประเมิน               
ลงชื่อรับทราบ จากนั้นให้ส่งแบบสรุปคะแนนผลการประเมินให้ส่วนการเจ้าหน้าที่เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

      8.5 พนักงานผู้ใดมีผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี ในระดับต ่ากว่าระดับปานกลาง
ติดต่อกัน 2 ครั ้ง ภายในระยะเวลา 1 ปี คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีอาจเปิดโอกาสให้                    
ผู้รับการประเมินพัฒนาหรือปรับปรุงตนเองภายในรอบการประเมินถัดไป โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบไว้
เป็นหลักฐาน  
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        หากการประเมินครั ้งต่อไปผลการประเมินยังอยู่ในระดับต ่ากว่าระดับปานกลาง ให้ถือว่า                
ผลการประเมินไม่ผ่าน  ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีท าความเห็นเสนอต่อมหาวิทยาลัย                
เพ่ือพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้าง 
          8.6 ให้ประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีแจ้งผลการประเมินแก่
ผู ้รับการประเมินทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยในหนังสือแจ้งผลการประเมินดังกล่าว ควรมีข้อเสนอแนะ
ส าหรับให้ผู้รับการประเมินน าไปปรับปรุงและพัฒนาด้วย  

  ข้อ 9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริหารวิชาการ ให้ด าเนินการ              
โดยวิธีการเฉพาะ ดังนี้ 
   (1) ต าแหน่งรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ให้เป็นอ านาจของอธิการบดี                 
ที่จะประเมินตามที่อธิการบดีเห็นสมควร  

    (2) ต าแหน่งหัวหน้าส่วนงาน (คณบดี ผู้อ านวยการศูนย์ หรือต าแหน่งที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง) ให้ส่วนการเจ้าหน้าที่เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี โดยมีองค์ประกอบตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง                      
ว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  พ.ศ. 2558  

     ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีหัวหน้าส่วนงาน และรายงานผลการประเมินให้มหาวิทยาลัยทราบ  

            หมวด 3  
                 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาต่อสัญญาจ้าง 

                    ข้อ 10 สัญญาจ้างพนักงานให้มีระยะเวลาการจ้างเป็นไปตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัย              
แม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 ข้อ 27 ก าหนด ดังนี้  

      (1) สัญญาแรกมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี  โดยรวมระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงาน 
สัญญาที่สองมีระยะเวลาการจ้าง 2 ปี และสัญญาที่สามมีระยะเวลาการจ้าง 3 ปี หรือ 

      (2) ระยะเวลาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นอย่างอื ่นเพื ่อประโยชน์แก่การ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย 
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                     ข้อ 112 เพื ่อประโยชน์แก่การบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามข้อ 10 (2) พนักงาน                
ที่ได้รับการต่อสัญญาจ้างในระยะสัญญาแรกจนถึงระยะสัญญาที่สามในเกณฑ์ปกติและไม่เคยได้รับการขยาย
สัญญาจ้างอันเนื่องมาจากมีผลการประเมินในระดับควรปรับปรุง   ในการพิจารณาต่อสัญญาจ้างที่สี่และ
สัญญาจ้างต่อไป หากผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาต่อสัญญาจ้างของพนักงานมีผลการประเมินในระดับ 
“ดี” ขึ้นไป ให้มหาวิทยาลัยต่อสัญญาจ้างมีก าหนดระยะเวลาการจ้าง 10 ปี แต่ต้องไม่เกินวันสิ้นปีงบประมาณ     
ที่พนักงานนั้นเกษียณอายุ โดยจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังนี้ 
    11.1 พนักงานสายวิชาการ 
                                                   (1) เป็นผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม  
                                             (2) ในรอบปีประเมินเพื่อพิจารณาต่อสัญญาจ้างครั้งที่ผ่านมา ต้องไม่เคย                     
ถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนความผิดทางวินัย 
                             (3) ม ีการผล ิตผลงานทางว ิชาการท ี ่สามารถขอก  าหนดขอต  าแหน่ ง                    
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 ชิ้นงาน ในรอบสัญญาจ้างที่ผ่านมา   
                                   (4) มีการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของความเป็นอาจารย์ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดครบถ้วน 
              ในกรณีพนักงานสายวิชาการที่ขาดคุณสมบัติตาม (3) และ/หรือ (4) แต่เป็น               
ผู้ที่มีผลงานเด่นชัดและผลงานเป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง หรือปฏิบัติงานโดยค านึงถึงส่วนรวมเป็น
อันดับแรก มีความทุ่มเทเสียสละ และอุทิศตนเพื่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ มหาวิทยาลัยอาจ
พิจารณาต่อสัญญาจ้าง 10 ปี ก็ได้ 
     11.2 พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ และบริหารทั่วไป 
                                (1) เป็นผู้ที่มีความประพฤติตนชอบด้วยคุณธรรม และ จริยธรรม  
                                                      (2)  ในรอบปีประเมินเพื่อพิจารณาต่อสัญญาจ้างครั้งที่ผ่านมา ต้องไม่เคย                 
ถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนความผิดทางวินัย 
                                                      (3)  เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงส่วนรวม                    
มีความทุ่มเทเสียสละ และอุทิศตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ 

ข้อ 12  การประเมินผลการปฏิบัติเพ่ือพิจารณาต่อสัญญาจ้าง ให้ด าเนินการดังนี้ 
          12.1 ให้ส่วนการเจ้าหน้าที่เสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล

การปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาต่อสัญญาจ้าง โดยมีองค์ประกอบตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน พ.ศ. 2558 

                                                           
2 ข้อ 11 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนักงาน (ฉบับท่ี 4) 

ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 
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      ก. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาต่อสัญญาจ้าง พนักงาน              
สายวิชาการ ให้มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน  โดยด าเนินการดังนี้ 

      ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื ่อพิจารณาต่อสัญญาจ้าง
ด าเนินการประเมินจากข้อมูลต่างๆ ได้แก่  

                                              ส่วนที ่ 1 ผลการประเมินประจ าปีย้อนหลังตามช่วงระยะเวลาของสัญญาจ้าง                 
ในปัจจุบัน คิดเป็นคะแนนร้อยละ 30 
 

   ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตามแบบประเมินศักยภาพความเป็นอาจารย์  
ของพนักงานสายวิชาการ คิดเป็นคะแนนร้อยละ 50  

   ส่วนที่ 3 ผลการประเมินตามแบบประเมินพฤติกรรมบุคคลโดยคณาจารย์ในส านักวิชา               
เป็นผู้ประเมิน คิดเป็นคะแนนร้อยละ 20 
      ทั้งนี้ นอกจากคะแนนทั้ง 3 ส่วนข้างต้น ให้มีการรวบรวมผลการประเมินการ
สอนจากนักศึกษามาประกอบการพิจารณา แต่ไม่น ามาคิดค่าน ้าหนักคะแนนในการประเมิน 

            ให้ส่วนการเจ้าหน้าที ่จ ัดเตรียมข้อมูลคะแนนในส่วนที ่ 1 และส่วนที ่ 3                  
ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื ่อพิจารณาต่อสัญญาจ้าง เพื ่อประกอบการพิจารณา                    
ต่อสัญญาจ้าง โดยในการให้คะแนนประเมินส่วนที ่ 2 ให้กรรมการประเมินซึ ่งเป็นหั วหน้าส่วนงาน                     
ของผู้รับการประเมินให้ข้อมูลศักยภาพความเป็นอาจารย์ในทุกด้านต่อที่ประชุม ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่ได้รับจาก
กรรมการประจ าส่วนงานก็ได้  เมื่อได้ทราบข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กรรมการทุกคนให้คะแนน จากนั้นให้รวม
คะแนนจากส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 แล้วสรุปคะแนนไว้ในใบสรุปคะแนน 

      ข. การประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานเพ ื ่อพ ิจารณาต ่อส ัญญาจ ้าง พน ักงาน                   
สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป การประเมินใหม้ีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตามรายละเอียดดังนี้ 

                        ให้คณะกรรมการประเมินด าเนินการประเมินจากข้อมูลต่างๆ ได้แก่   
     ส่วนที ่ 1 ผลการประเมินประจ าปีย ้อนหลังตามช่วงระยะเวลาของสัญญาจ้าง                   

ในปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 20 
                                         ส่วนที ่ 2 ผลการประเมินตามแบบประเมินศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน                     
สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 75 
                                           ส่วนที ่ 3 ผลการประเมินตามแบบประเมินพฤติกรรมบุคคลโดยเพื ่อนร่วมงาน                
ในส่วนงานเป็นผู้ประเมิน คิดเป็นร้อยละ 5 3 

                                                           
3 ข้อ 12.1 ข.วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงาน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2560 
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    ให้ส ่วนการเจ้าหน้าที ่จ ัดเตรียมข้อมูลคะแนนในส่วนที ่ 1 และส่วนที ่ 3                  
ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื ่อพิจารณาต่อสัญญาจ้าง เพื ่อพิจารณาต่อสัญญาจ้าง                    
โดยในการให้คะแนนประเมินส่วนที ่ 2 ให้กรรมการประเมินซึ ่งเป็นหัวหน้าส่วนงาน หรือหัวหน้าส่วน              
ของผู้รับการประเมินให้ข้อมูลศักยภาพในการปฏิบัติงานในทุกด้านต่อที่ประชุม ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่ได้รับจาก
กรรมการประจ าส่วนงานก็ได้  เมื่อได้ทราบข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กรรมการทุกคนให้คะแนน จากนั้นให้รวม
คะแนนจากส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 แล้วสรุปคะแนนไว้ในใบสรุปคะแนน 

    12.2 พนักงานที ่ม ีผลการประเมินตั ้งแต่ระดับปานกลางขึ ้นไป ให้ด  าเนินการ                  
ต่อสัญญาจ้าง  โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื ่อพิจารณาต่อสัญญาจ้าง ควรมีข้อเสนอแนะ                
ในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของพนักงานด้วย 

                 ในกรณีที่ผลการประเมินของพนักงานผู ้ใดอยู ่ในระดับต ่า ถือว่ามีผลการประเมิน               
ไม่ผ่าน ให้ส่วนการเจ้าหน้าที ่เสนอให้มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจ้าง แต่ในกรณีที่พนักงานผู้รับการประเมิน                            
มีผลการประเมินในระดับควรปรับปรุง ก็ให้พนักงานผู้นั้นคงปฏิบัติงานต่อไปจนครบสัญญาจ้าง แล้วให้ออกจากงาน
เพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้าง  เว้นแต่พนักงานที่มีผลการประเมินในระดับควรปรับปรุงและคณะกรรมการประเมินผล               
การปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาต่อสัญญาจ้าง  โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัยเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้พนักงาน          
ผู้นั้นได้แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน  ก็ให้ด าเนินการขยายสัญญาจ้างออกไปเพ่ือเข้ารับการประเมิน อีกครั้งหนึ่ง 

               12.3 ในกรณีที ่มหาวิทยาลัยเห็นว่าพนักงานผู ้ที ่มีผลการประเมินในระดับ                
ควรปรับปรุงสมควรได้รับโอกาสให้ปรับปรุงการปฏิบัติงานตามข้อ 12.2 ให้มหาวิทยาลัยขยายสัญญาจ้าง
ออกไปมีก าหนดไม่เกิน 1 ปี  ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการประเมินให้ เสร็จสิ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 เดือน                  
ก่อนครบระยะเวลาที่ได้ขยายออกไปนั้น 

               กรณีท ี ่พน ักงานผู ้ท ี ่ได ้ร ับการขยายสัญญาจ้างตามวรรคก่อนได ้ร ับผล                      
การประเมินในระดับปานกลางขึ้นไป ก็ให้ต่อสัญญาจ้างระยะต่อไปได้ โดยให้นับระยะเวลาที่เคยได้รับการ
ขยายสัญญาจ้างเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาสัญญาจ้างระยะต่อไปด้วย 

              กรณีท่ีผลการประเมินอยู่ในระดับต ่ากว่าระดับปานกลาง (ระดับควรปรับปรุง หรือระดับ
ต ่า)  ให้มหาวิทยาลัยแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบถึงผลการประเมินล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนระยะเวลา
ที่ได้ขยายเวลาออกไปนั้นสิ้นสุดลง และให้สัญญาจ้างที่ได้รับการขยายไปก่อนหน้านั้นสิ้นสุดลงเมื่อครบระยะเวลาที่ได้
ขยายนั้น 
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             ข้อ 13 กรณีการต่อสัญญาจ้างของพนักงานสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี  รักษาการแทนหัวหน้าส่วนงาน หรือหัวหน้าส่วน แล้วแต่กรณี จะด าเนินการต่อสัญญาจ้าง
ตามแบบของพนักงานสายวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามภาระงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
เพ่ือใหพ้นักงานผู้นั้นมีสถานภาพในต าแหน่งคณาจารย์ประจ าอย่างต่อเนื่อง  

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ   ณ   วันที่  14  ธันวาคม  พ.ศ.  2558       

 

   (รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ) 
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 


