
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน

..........................................................................

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

พนักงาน  ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ พ.ศ. ๒๕๓๕ และขอ ๓๙ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการบริหารงานบุคคล

พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑

พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จึงใหออกประกาศไว ดังนี้

ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน"

ขอ ๒ ใหใชประกาศฉบับนี้ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เปนตนไป

บรรดาประกาศ คําส่ังหรือขอกําหนดอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้

ขอ ๓ ใหยกเลิก

(๑) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

พนักงาน ฉบับลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(๒) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง เกณฑการประเมินผลสําเร็จของงานสวนบุคคล

การประเมินหนวยงานและดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา กลุมสํานักวิชา วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับ   

ลงวันท่ี ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง เกณฑการประเมินผลสําเร็จของงานสวนบุคคล

การประเมินหนวยงานและดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา กลุมศูนย สถาบัน สวน หนวย สํานักงาน โครงการ หรือ

หนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอื่น ฉบับลงวันท่ี ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ขอ ๔ ในประกาศฉบับนี้

"คณะกรรมการบริหารงานบุคคล" หมายความวา คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

"อธิการบดี" หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

"หนวยงาน" หมายความวา สํานักวิชา วิทยาลัย บัณฑิต วิทยาลัย

ศูนย สถาบัน สวน หนวย โครงการ

หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น

ที่มีฐานะเทียบเทาหนวยงานดังกลาว
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"สํานักวิชา" หมายความวา สํานักวิชา วิทยาลัย และ

บัณฑิตวิทยาลัย 

"ผูบังคับบัญชา"  หมายความวา  อธิการบดี รองอธิการบดี 

ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ 

รองคณบดี รองผูอํานวยการ 
หัวหนาสาขาวิชา หัวหนาสถานวิจัย 

ผูชวยคณบดี หัวหนาสวน หัวหนาฝาย
หัวหนางาน หัวหนาโครงการหรือ

ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น

ที่มีฐานะเทียบเทา
“คณะกรรมการกลางพิจารณา หมายความวา คณะกรรมการกลางพิจารณา

การข้ึนเงินเดือน”   ขึ้นเงินเดือน ซึ่งมีองคประกอบ 
ตามที่กําหนดไวในระเบียบ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการ

ขึ้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือ
ฉบับปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม

“คณะกรรมการประเมินผล หมายความวา  คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงาน” การปฏิบัติงานประจําป

“พนักงาน” หมายความวา พนักงานสายบริหารวิชาการ 

พนักงานสายวิชาการ และพนักงาน
สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

“พนักงานสายบริหารวิชาการ” หมายความวา พนักงานสายบริหารวิชาการตาม
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ พ.ศ. ๒๕๓๕ และตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

วาดวยการบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือฉบับปรับปรุงแกไข

เพิ่มเติม
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“พนักงานสายวิชาการ” หมายความวา  (๑) พนักงานมหาวิทยาลัยตาม

   ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

วาดวยการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ.๒๕๖๑ 

(๒) พนักงานสัญญาจาง
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

วาดวยหลักเกณฑการจาง

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ
พิจารณาการจางและการสิ้นสุด

  สัญญาจางของพนักงานตําแหนง
  วิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือฉบับ

ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม และ

(๓) พนักงานชาวตางประเทศ ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เรื่อง การบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนกังานชาวตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓

   และประกาศมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ เรื่อง การบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงาน

ชาวตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ ยกเวน
   พนักงานชาวตางประเทศที่มีสถานะ

การจางเปนลูกจางชั่วคราว

“พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ หมายความวา พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ 

และบริหารทั่วไป” และบริหารทั่วไปตามขอบังคับ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวย 

การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑
หรือฉบับปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม ยกเวน

พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารทั่วไปที่มี สถานะการจาง

เปนลูกจางชั่วคราว

“ผูประเมิน” หมายความวา ผูบังคับบัญชาทําหนาที่ประเมิน
        ผลการปฏิบัติงาน

“ผูรับการประเมิน” หมายความวา พนักงานที่เปนผูรับการประเมิน
“ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตํ่า” หมายความวา คะแนนผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานประจําป ตํ่ากวา 

๖๐ คะแนน
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“รอบปประเมิน” หมายความวา ระยะเวลาปฏิบัติงานในรอบ

ปประเมิน ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม

ของปปฏิทินที่แลว ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายนของปปฏิทินปจจุบัน

                  สําหรับภาระงานสอนใหนับตาม
ปการศึกษา    

ขอ ๕  ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่ง

เพื่อปฏิบัติตามประกาศนี้ และในกรณีมีปญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีวินิจฉัย คําวินิจฉัย
ของอธิการบดี ใหเปนที่สุด

การปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมประกาศนี้ ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๖ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหประเมินปละ ๑ ครั้ง และประเมินใหแลวเสร็จภายใน

เดือนตุลาคม

ในระหวางรอบปประเมิน ใหผูบังคับบัญชาแตละระดับชั้นกํากับติดตามผลการปฎิบัติงาน
ของพนักงานอยางตอเนื่อง และใหคําชี้แนะแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของพนักงาน

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ขอ ๗ การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน ใหประเมินตามองคประกอบหลัก ๒ สวน ดงันี ้

สวนที่ ๑ ผลสําเร็จของงานสวนบุคคล  ๕๐ คะแนน

สวนที่ ๒ การประเมินหนวยงาน  ๕๐ คะแนน
เกณฑการประเมินผลสําเร็จของงานสวนบุคคล และการประเมินหนวยงาน ใหเปนไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ  ๘  ใหหนวยงานไดคะแนนการประเมินหนวยงาน ตามผลการประเมินหนวยงานและ

พนักงานผูใดในหนวยงานจะไดคะแนนการประเมินหนวยงานเทาใดหรือในขอใดขึ้นอยูกับการมีสวนรวม
ขอ ๙ คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน แบงออกเปน ๕ ระดับ ดังนี้

(๑) ๙๐.๐๐ - ๑๐๐ คะแนน

(๒) ๘๐.๐๐ - ๘๙.๙๙ คะแนน
(๓) ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ คะแนน

(๔) ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙ คะแนน
(๕) ตํ่ากวา ๖๐.๐๐ คะแนน (ไมผานการประเมิน)

ขอ ๑๐ กระบวนการและขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้

๑๐.๑ ผูรับการประเมินจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบหรือบันทึก
ในระบบสารสนเทศ ผลการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกําหนดเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น

๑๐.๒  ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นประเมินผลการปฏิบัติงานเบื้องตน ผานระบบ
สารสนเทศ ผลการปฏิบัติงาน หรือการประเมินออนไลน เพื่อเสนอคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

๑๐.๓  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทําหนาที่กลั่นกรอง สรุปผลการ

ประเมิน และจัดลําดับผลการประเมิน
๑๐.๔  เมื่อดําเนินการแลวเสร็จตามกระบวนการ ตามขอ ๑๐.๓ แลว ใหผูบังคับ

บัญชาหรือพนักงานที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  แจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบในรูปแบบ    
การสื่อสารสองทาง เพื่อใหผูรับการประเมินทราบถึงจุดแข็ง จุดออน ที่ตองปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานหรือ

สมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน และกรณีผูรับการประเมินบุคคลใดมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตํ่า ตอง
เสนอเรื่องที่จะพัฒนาตนเองตอผูบังคับบัญชา สูงสุดของหนวยงาน และเขารับการพัฒนาและฝกอบรมตาม 

หลักสูตรที่ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานกําหนดดวย
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๑๐.๕ ผูรับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมินเปนลายลักษณอักษร กรณี

ผูรับการประเมินไมยอมรบัผลการประเมิน ใหพนักงานอยางนอยหนึ่งคนในสังกัดหนวยงานของผูรับการประเมิน
น้ันลงลายมือช่ือเปนพยานวาไดมีการแจงผลการประเมินแลว และใหถือวาผูรับการประเมินไดรับทราบผลการ

ประเมินแลว
๑๐.๖ มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อพนักงานที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงาน

ตัง้แต ๙๐ คะแนนข้ึนไป ใหทราบโดยท่ัวกัน

ขอ ๑๑    กรณีผูรับการประเมินผูใดเห็นวาคะแนนการประเมินตามตัวช้ีวัดหรือรายการ
ประเมินใด ที่ผูประเมินใหคะแนนไมถูกตอง หรือการประเมินของผูประเมินไมถูกตองหรือไมเปนธรรม ใหผูรับ

การประเมิน ยื่นหนังสือชี้แจงเหตุผลและเอกสารหลักฐานหรือขอมูลเพิ่มเติมสําหรับหัวขอหรือรายการประเมิน
น้ัน ๆ ตอสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร ภายใน ๑๕ วันทําการนับจากวันที่รับทราบผลการประเมินตามขอ

๑๐.๔ หรือ ขอ ๑๐.๕ แลวแตกรณี เพื่อเสนอคณะกรรมการกลางพิจารณาการขึ้นเงินเดือน ผลการพิจารณา

ของคณะกรรมการกลางพิจารณาการข้ึนเงินเดือนใหเปนที่สุด
ขอ ๑๒  ใหคณะกรรมการกลางพิจารณาการข้ึนเงินเดือนพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบผล

การเสนอ การขึ้นเงินเดือน
ขอ ๑๓ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน มีองคประกอบ ดังนี้

๑๓.๑ อธิการบดี ประเมินโดยสภามหาวิทยาลัย

๑๓.๒ รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี ประเมินโดยอธิการบดี และกรณีตําแหนง
ผูชวยอธิการบดี มีรองอธิการบดีกํากับดูแล ใหรองอธิการบดีประเมินรวมกับอธิการบดี

๑๓.๓  พนักงานสายบริหารวิชาการ ไดแก คณบดี ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ
และตําแหนงท่ีเรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา ใหมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังน้ี

๑) อธิการบดี ประธานกรรมการ
๒) รองอธิการบดี หรือผูชวยอธิการบดีที่กํากับดูแลหนวยงาน

    แลวแตกรณี กรรมการ

๓) หัวหนาสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร เลขานุการ
๔) เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป

    สวนทรัพยากรมนุษยและองคกร    ผูชวยเลขานุการ
ในกรณีตําแหนงรองผูอํานวยการที่เปนพนักงานสายวิชาการ ใหสํานักวิชาประเมินงานสอน

วิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ แลวนําผลการประเมินไปเทียบตามสัดสวนตามเกณฑมาตรฐานภาระงาน

ทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการ และพนักงานสายบริหารวิชาการ
๑๓.๔  พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป กลุมบริหารจัดการ ไดแก

หัวหนาสวนหัวหนาหนวย หัวหนาสํานักงาน ผูกํากับดูแลหนวยงาน หรือตําแหนงอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
ใหมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑) อธิการบดี ประธานกรรมการ

๒) รองอธิการบดี หรือผูชวยอธิการบดีที่กํากับดูแลหนวยงาน
    แลวแตกรณี กรรมการ

๓) เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป
    สวนทรัพยากรมนุษยและองคกร    เลขานุการ

สําหรับหัวหนาฝายหัวหนางานใหมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามขอ ๑๓.๖ หรือ ๑๓.๗ แลวแตกรณี
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๑๓.๕  พนักงานสายบริหารวิชาการ ไดแก รองคณบดี หัวหนาสาขาวิชา หัวหนา

สถานวิจัย ผูชวยคณบดี และตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา และพนักงานสายวิชาการ ไดแก
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย และพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ

บริหารท่ัวไป สังกัดสํานักวิชา ใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชา หรือคณะกรรมการบริหารหนวยงานที่เทียบ
เทาสํานักวิชา ยกเวนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ทําหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ในการ

ประชุมเพ่ือประเมินผล การปฏิบัติงานของกรรมการผูใด กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิ์เขารวมประชุม

ในกรณีตําแหนงหัวหนาสถานวิจัย ใหรองอธิการบดีที่กํากับดูแลงานวิจัย หรือรอง
อธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย ทําหนาที่ประเมินรวมกับคณบดี และคณะกรรมการประเมิน ตามขอ ๑๓.๕

๑๓.๖ ตําแหนงนักวิจัยหรือตําแหนงพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
สังกัดศูนย สถาบัน ใหมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑) ผูอํานวยการศูนย สถาบัน ประธานกรรมการ

๒) รองผูอํานวยการศูนย สถาบัน กรรมการ
๓) ผูแทนหัวหนาฝาย หัวหนางาน กรรมการ

    และหรือผูแทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ
    และบริหารทั่วไป จํานวนตามท่ีกําหนดในขอ ๑๔

๔) พนักงานท่ีผูอํานวยการศูนย สถาบันมอบหมาย   เลขานุการ

กรณีศูนย สถาบัน ไมมีตําแหนงรองผูอํานวยการศูนย สถาบัน ใหมีผูแทนหัวหนาฝาย
หรือหัวหนางาน หรือผูแทนพนักงาน เพ่ิมขึ้นตามสัดสวนขนาดของหนวยงานในขอ ๑๔

๑๓.๗ พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดสวน หนวย โครงการ
หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเทียบเทาสวนงาน ใหมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดังน้ี
๑) รองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดีที่กํากับดูแล  ประธานกรรมการ

        หนวยงาน

๒) หัวหนาสวน หัวหนาหนวย หัวหนาสํานักงาน กรรมการ
        หรือหัวหนาหนวยงาน

๓) หัวหนางาน หรือผูแทนพนักงาน กรรมการ
        สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จํานวนตามที่กําหนด 

    ในขอ ๑๔

๔) พนักงานท่ีหัวหนาหนวยงานมอบหมาย    เลขานุการ
ขอ ๑๔ จํานวนผูแทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตามขอ ๑๓.๖ และ

๑๓.๗ ท่ีจะแตงตั้งเปนกรรมการข้ึนอยูกับขนาดของหนวยงาน ดังนี้
(๑) หนวยงานท่ีมีพนักงาน ไมถึง ๕ คน ใหมีผูแทนพนักงานเปนกรรมการ

      จํานวน ๑ คน

(๒) หนวยงานท่ีมีพนักงาน ๖ - ๑๐  คน ใหมีผูแทนพนักงานเปนกรรมการ
      จํานวน ๒ คน

(๓) หนวยงานท่ีมีพนักงานมากกวา ๑๐ คน ใหมีผูแทนพนักงานเปนกรรมการ
     จํานวน ๓ คน
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ขอ ๑๕  ในกรณีพนักงานผูใดคัดคานการเปนกรรมการตามขอ ๑๓.๖ ๓) หรือ ๑๓.๗ ๓)

พนักงานผูน้ันจะตองทําคําคัดคานเปนลายลักษณอักษร โดยระบุขอคัดคาน และแสดงขอเท็จจริง ขอกฎหมาย

หรือเหตุผลท่ีเปนเหตุแหงขอคัดคานตอรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดีที่กํากับดูแลหนวยงาน ที่พนักงาน

ผูน้ันสังกัด แลวแตกรณี

ใหรองอธกิารบดหีรือผูชวยอธิการบดีท่ีกํากับดูแลหนวยงานตามวรรคหนึ่ง  พิจารณาขอคัดคาน

ใหแลวเสร็จภายใน ๗ วันทําการ โดยหากเห็นวาขอคัดคาน มีเหตุผลรับฟงได ใหสั่งการใหเปลี่ยนกรรมการได

กรณีขอคัดคานไมมีเหตุผลเพียงพอ ใหส่ังยกคําคัดคานพรอมท้ังแสดงเหตุผลการสั่งการ

ในกรณีขอคัดคานเกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัย ใหรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดีที่

กํากับดูแลหนวยงาน ที่พนักงานผูนั้นสังกัด แลวแตกรณี รอผลการพิจารณาทางวินัยใหแลวเสร็จจึงพิจารณาขอ

คัดคาน

ขอ ๑๖ การประเมินหนวยงาน ตามสัดสวน ๕๐ คะแนน ใหหนวยงานรายงานผลการดําเนิน

งาน ตามตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกําหนด และใหมีคณะกรรมการประเมินหนวยงานของมหาวิทยาลัย ทําหนาที่

ตรวจสอบ และพิจารณาใหคะแนนการประเมิน คณะกรรมการประเมินหนวยงาน มีองคประกอบ ดังน้ี

๑) อธิการบดี ประธานกรรมการ

๒) รองอธิการบดี กรรมการ

๓) ผูชวยอธิการบดี กรรมการ

๔) หัวหนาสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร เลขานุการ

๕) เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป 

  สวนทรัพยากรมนุษยและองคกร ผูชวยเลขานุการ

ขอ ๑๗ พนักงานผูใดปฏิบัติงานไมครบ ๑๒ เดือน ใหประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ตาม

สัดสวนของระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในรอบปประเมิน

ขอ ๑๘ หลักเกณฑการใหคุณหรือใหโทษตอพนักงานผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตํ่า ใหเปน

ไปตามขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ



 ประกาศ ณ  วันที่   ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
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