
 
(ราง) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
วาดวย หลักเกณฑและวิธีการประเมิน การอุทธรณ และกระบวนการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย 

 พ.ศ. ๒๕๕๑ 
………………………….. 

 

เพื่ออนุวัตตามมาตรา ๔๗  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  ใน
สวนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมิน การอุทธรณ และกระบวนการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย
ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม ทั้งดานการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕(๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 
๒๕๕๑ และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่….เมื่อวันที่………. พ.ศ. 
๒๕๕๑ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมิน การอุทธรณและกระบวนการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๑” 

ขอ  ๒  ขอบังคับนี้ใหใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ  ๓   ในขอบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย”       หมายความวา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
“สภามหาวิทยาลัย”       หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
“อธิการบดี”      หมายความวา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม   
“พนักงานมหาวิทยาลัย”      หมายความวา   พนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

   “พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา”  หมายความวา  ผูที่ไดรับการบรรจุเปนพนักงาน  
       มหาวิทยาลัย 
  “ก.บ.”                       หมายความวา    คณะกรรมการบรหิารบุคคลมหาวิทยาลัย  

              เชียงใหม 
              “สวนงาน” หมายความวา     คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย หรือสวนงานอื่น 
                                                                            ที่จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย 
  “หัวหนาสวนงาน” หมายความวา     คณบดี  ผูอํานวยการ  หรือหัวหนาสวนงานอื่น

                                                          ที่จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย 
            “คณะกรรมการบริหารประจําสวนงาน”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารประจํา 
                                                                             คณะ สถาบัน สํานัก และศูนย หรือสวนงานอืน่ 

          ที่จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย 
 พิจารณา 8/5/51 



 ๒ 

                                                  
             “คณะกรรมการอํานวยการประจําสวนงาน”  หมายความวา  คณะกรรมการอํานวยการ 
                                                                                    ประจําสวนงานทีจ่ดัตั้งขึ้นตามมติสภา 

          มหาวิทยาลัย 
ขอ ๔  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย แบงออกไดเปนสอง

ลักษณะ ดังนี้ 
๔.๑  การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
๔.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

ขอ  ๕   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยใหกระทําในรูป
คณะกรรมการ  ทั้งนี้  องคประกอบของคณะกรรมการประเมิน หลักเกณฑและวิธีการประเมินใหเปนไป 
ตามที่ ก.บ. กําหนด 

ใหหัวหนาสวนงานตนสังกัดเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยกรรมการตองเปนผูดํารงตําแหนงหรือเปนผูมีหนาที่และความรับผิดชอบสูงกวาผูรับการประเมิน 

“ใหหัวหนาสวนงานเปนผูประเมินรองหัวหนาสวนงานและผูชวยหัวหนาสวนงาน” 
ขอ ๖  พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีคําสั่งจางตามภาระงานและมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหมี

สัญญาจาง  เงื่อนไขประกอบสัญญาจาง ใหจัดทําขอตกลงรวมกอนปฏิบัติงานประกอบสัญญาจาง และให
มีระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานเปนเวลาหนึ่งปนับตั้งแตวันเริ่มสัญญาจาง โดยใหมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทุก ๔ เดือนและใหแจงผลการประเมินใหมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัยทราบทุกครั้ง 

ในการประเมินครั้งสุดทายใหดําเนินการกอนครบสัญญาจางไมนอยกวา  ๓๐ วันและ
ใหรายงานผลการประเมินใหมหาวิทยาลัยทราบกอนครบสัญญาจางไมนอยกวา  ๒๐ วัน 

ขอ ๗ ใหสวนงานตนสังกัดจัดทําเปาหมาย วัตถุประสงค  ความคาดหวัง ใหสอดคลองกับ
ขอกําหนดการจางที่กําหนดไวในสัญญาจางและขอตกลงรวมกอนปฏิบัติงาน และใหช้ีแจงใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยทราบ รวมทั้งใหพนักงานมหาวิทยาลัยทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการประเมินกอนการเซ็น
สัญญาจาง 

ขอ ๘ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น ใหประเมินทั้งปริมาณ
งาน คุณภาพงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล และใหมีการประเมินจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เชน จาก
ผูบริหาร  ผูรวมงาน  ผูบังคับบัญชา  และผูใชบริการ 

ขอ  ๙  การประเมินผลการปฏิบัติงานใหกระทําตามแบบประเมินที่ ก.บ.กําหนด  หลักเกณฑ 
วิธีการประเมินและแบบประเมิน ใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๐  พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไมผานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน  ใหพนักงาน  
ผูนั้นยุติการปฏิบัติงานตั้งแตวันถัดจากวันครบระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานและรายงานให ก.บ. เพื่อทราบ 

 
 
 



 ๓ 

 
ขอ ๑๑  พนักงานมหาวิทยาลัยที่ผานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและผานเกณฑ

การประเมินใหไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีสัญญาจางและขอตกลงรวมกอน
การปฏิบัติงาน  

ใหมีการจัดทําขอตกลงรวมกอนการปฏิบัติงานทุกป  เพื่อใชประกอบการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจําป 

ขอ ๑๒ ในกรณีที่ผลการปฏิบัติงานประจําปตามขอ ๔.๒  ไมผานเกณฑการประเมิน ให
พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นเขาสูกระบวนการพัฒนาหรือยุติการปฏิบัติงาน แลวรายงานให ก.บ. ทราบ 

หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไมผานเกณฑการประเมินตาม
วรรคแรก ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.บ. กําหนด 

กรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไมผานเกณฑการประเมินตามขอ ๔.๑ และ ๔.๒  ใหมี
สิทธิ์อุทธรณตอ ก.บ. ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแตวันที่ไดรับแจงผลการประเมินจากหัวหนาสวนงานตน
สังกัด  ทั้งนี้ ผูที่ไมผานการประเมินตามขอ ๔.๒ และใชสิทธิ์ในการอุทธรณตามวรรคนี้ จะเลือกเขาสู
กระบวนการพัฒนาตามความในวรรคสอง หรือจะรอผลการพิจารณาอุทธรณกอนก็ได 

กรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยเห็นวา ตนไมไดรับความเปนธรรมในผลการพิจารณาของ 
ก.บ. และจะตองถูกเลิกจางตามเงื่อนไขที่ ก.บ.กําหนด ใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นมีสิทธิ์อุทธรณตอ
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขของมหาวิทยาลัย (ก.อ.ร.) ไดภายใน ๓๐ วันนับตั้งแตวันที่ไดรับแจง
ผลจาก  ก.บ.  

หากคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขของมหาวิทยาลัยมีมติใหยกอุทธรณ ให
มหาวิทยาลัยเลิกสัญญาจางนับตั้งแตวันที่ผูนั้นยุติการปฏิบัติงานตามวรรคแรก และใหถือวาพนักงาน
มหาวิทยาลัยผูนั้นพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยนับแตวันดังกลาว 

ขอ ๑๓  ใหนําผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําปมาพิจารณาประกอบการปรับอัตรา
เงินเดือนประจําป (การพิจารณาความดีความชอบประจําป) ใหเปนไปตามเกณฑดังตอไปนี้ 

๑๓.๑ ใหพิจารณาจากผลงานซึ่งผูรับการประเมินปฏิบัติไดจริง แลวนํามาพิจารณา
เปรียบเทียบกับภาระงานที่ไดรับมอบหมายและมาตรฐานที่ไดกําหนดไว 

๑๓.๒  ใหแปรคาคะแนนการประเมินใหสัมพันธกับหลักเกณฑการประเมินที่ได
กําหนดไวและกําหนดเปนรอยละของอัตราเงินเดือนที่ไดรับเดือนสดุทาย  ดังนี้ 

(๑) ระดับดีเยี่ยม คือ ผลการประเมินไดรับคะแนนรอยละ ๙๐–๑๐๐   หนวยงาน
สามารถปรับอัตราเงินเดือนไดไมเกินรอยละ ๙  แตตองไมเกินอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของตําแหนงนั้น 

(๒) ระดับดีมาก คือ ผลการประเมินไดรับคะแนนรอยละ ๘๐–๘๙  หนวยงาน
สามารถปรับอัตราเงินเดือนไดไมเกินรอยละ ๗  แตตองไมเกินอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของตําแหนงนั้น 

(๓) ระดับดี คือ ผลการประเมินไดรับคะแนนรอยละ ๖๕–๗๙  หนวยงานสามารถ
ปรับอัตราเงินเดือนไดไมเกินรอยละ ๕  แตตองไมเกินอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของตําแหนงนั้น 

 



 ๔ 

 
(๔)  ระดับปานกลาง คือ ผลการประเมินไดรับคะแนนรอยละ ๕๐–๖๔ หนวยงาน

สามารถปรับอัตราเงินเดือนไดไมเกนิรอยละ ๓  แตตองไมเกินอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของตําแหนงนั้น 
 (๕) ระดับที่ตองปรับปรุง คือ ผลการประเมินไดรับคะแนนรอยละ ๓๕–๔๙ 

ไมใหมีการปรับอัตราเงินเดือน 
(๖) ระดับต่ํา  คือ ผลการประเมินไดรับคะแนนต่ํากวารอยละ ๓๔ ไมผานการ

ประเมินและไมใหมีการปรับอัตราเงินเดือน 
การปรับอัตราเงินเดือนใหขึ้นอยูกับงบประมาณที่สวนงานตนสังกัดไดรับจาก

มหาวิทยาลัย  ในกรณีที่งบประมาณไมเพียงพอและสวนงานตนสังกัดพิจารณาแลวเห็นวา พนักงาน
มหาวิทยาลัยผูนั้นมีผลงานดีเยี่ยมสมควรอยางยิ่งที่จะไดรับการปรับอัตราเงินเดือนขึ้นตามที่สวนงานตน
สังกัดเห็นชอบ  ใหสวนงานนั้นของบประมาณเพิ่มจากมหาวิทยาลัยในสวนที่เหลือสะสมจากสวนงาน
อ่ืนๆ เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย 

ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยไดรับเงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดของอัตราเงินเดือนของ
ตําแหนงนั้นแลว และไมสามารถปรับขึ้นอัตราเงินเดือนไดอีก  ใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นไดรับ “เงิน
ตอบแทนพิเศษประจําป” แทนการปรับอัตราเงินเดือน  เปนจํานวนรอยละของอัตราเงินเดือนเดือน
สุดทายที่ไดรับตามผลของการประเมิน โดยใชงบประมาณจากสวนงานตนสังกัด 

ขอ ๑๔ เมื่อคณะกรรมการประเมินตามขอ ๕  ไดประเมินผลการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแลว ให
หัวหนาสวนงานเสนอเรื่องตอคณะกรรมการบริหารประจําสวนงาน  ในกรณีที่ไมมีคณะกรรมการบริหาร
ประจําสวนงานใหเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการประจําสวนงานเพื่อขอความเห็นชอบ  แลวแจงผล
การประเมินใหมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ พรอมทั้งแจงใหพนักงานมหาวิทยาลัยทราบเปนการเฉพาะตัววา 
อยูในระดับใด 

ขอ ๑๕ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดเห็นวา  ตนไมไดรับความเปนธรรมในการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงาน  หรือผลการปฏิบัติงานประจําปหรือการไดรับความดีความชอบประจําปใหมีสิทธิ
อุทธรณตอ ก.บ. และ ก.อ.ร. ตามลําดับขั้น ภายในระยะเวลาที่ไดกําหนดไวในขอ ๑๒ 

ขอ ๑๖ เพื่อประโยชนในการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน   ก.บ. อาจกําหนดใหมีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยดังนี้ 

(๑)  การศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา และเสนอผลงานทางวิชาการ 
(๒) การไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ เชน การวิจัย การแตงตําราหรือเรียบ

เรียงตําราทางวิชาการ หรือการไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรูทางวิชาการอยางอื่น ซ่ึงไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารประจําสวนงาน หรือคณะกรรมการอํานวยการประจําสวนงานในกรณีที่ไมมี
กรรมการบริหารประจําสวนงาน และเสนอใหอธิการบดีอนุมัติและใหอธิการบดีแจง ก.บ. ทราบ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามที่ 
ก.บ.กําหนด  ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงคุณภาพ และประสิทธิภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเปนหลัก 



 ๕ 

 
ขอ ๑๗ ให ก.บ. มีอํานาจออกประกาศเพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติตาม

ขอบังคับนี้ 
ขอ ๑๘ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ 
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ให ก.บ. เปนผูวินิจฉัยและใหถือ         

คําวินิจฉัยเปนที่ยุติ 
 
 

ประกาศ   ณ วันที่………เดือน…………….. พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 
                            (ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทย เกษม วัฒนชัย) 
                                            นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
 

 


