
(สําเนา) 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เรื่อง  หลักเกณฑและวธิกีารประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนกังานมหาวิทยาลัย 
----------------------------- 

 ตามประกาศสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  เร่ือง  ขอบังคับมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
วาดวยการบรหิารงานบุคคลสําหรับพนักงาน  พ.ศ. 2543  ประกาศ  ณ  วนัที ่ 24  พฤษภาคม  2543   
ใหพนักงานทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งตามกําหนดเวลาและวิธกีารทดลองปฏิบัติงาน   
ที่คณะกรรมการกําหนดเปนเวลา 1 ป  ทัง้นี้ เมื่อผานการทดลองปฏิบัติงานแลวใหมหาวิทยาลัยจดัทํา 
สัญญาจางตอไป  จนกวามหาวทิยาลยัจะปรับเปลี่ยนไปเปนมหาวิทยาลัยในกาํกับของรัฐบาล นัน้ 
 เพื่อใหการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวทิยาลยัดําเนนิไปดวย 
ความเรียบรอยจึงใหยกเลกิประกาศมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร  เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล 
การทดลองปฏิบัติงานของพนกังานมหาวิทยาลัย  ประกาศ  ณ วนัที่  21  มนีาคม 2543  และใหกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวทิยาลยัขึ้นใหม โดยประกอบดวย
ระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงาน  การแตงตั้งคณะกรรมการและวิธกีารประเมินผลการทดลองปฏบัิติงานของ
พนกังานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ดังนี ้
 *1. ระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน  
  “ พนักงาน สาย ก.  ข. และ ค. มีเวลาทดลองปฏิบัติงาน 1 ป  หากหนวยงานใดประสงค
จะขยายเวลาตอไปอีก  ใหเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน  ขยายระยะเวลาตอไปได
อีกไมเกิน  6 เดือน  ทั้งนี้ เมือ่รวมระยะเวลาตั้งแตเร่ิมทดลองปฏิบัติงานแลว  ตองไมเกิน 1 ป  6  เดือน” 
 2. คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏบัิติงาน มีรายละเอียดดังนี ้
  2.1 คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏบัิติงานของพนักงาน  สาย ก.  ประกอบดวย 
   2.1.1 คณบดีหรือผูอํานวยการเจาสังกัด ประธานกรรมการ 
   2.1.2 หัวหนาภาควชิาเจาสงักัดหรือเทียบเทา กรรมการ 
   2.1.3 กรรมการที่คณะกรรมการประจําคณะ   กรรมการ 
    หรือสถาบนั หรือสํานัก คัดเลือก 1 ทาน 
   2.1.4 เจาหนาที่บุคคล เลขานุการ 
   หนวยงานใดมไิดแบงเปนภาควิชา  ใหผูดํารงตําแหนงเทยีบเทาหวัหนาภาควิชา 
เปนกรรมการแทน 
 
----------------------------------------- 
*  แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  เร่ือง  หลกัเกณฑและวิธกีารประเมินผลการ 
ทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวทิยาลัย  (ฉบับที่ 2)   ประกาศ ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ 2545 



   หนวยงานโรงเรียนสาธิตฯ ใหอาจารยใหญโรงเรียนสาธิตฯ  เปนกรรมการแทน 
หัวหนาภาควชิา 
  2.2 คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏบัิติงานของพนักงาน สาย ข. และ ค. 
ประกอบดวย 
   2.2.1 คณบดีหรือผูอํานวยการเจาสังกัด    ประธานกรรมการ 
   2.2.2 หัวหนาฝาย  หรือศูนย  หรือสถาน ี หรือ   กรรมการ 
    เลขานุการคณะ หรือสถาบนั หรือสํานักเจาสังกัด 
    หรือเทียบเทา 
   2.2.3 กรรมการที่คณะกรรมการประจําคณะ  หรือ  กรรมการ 
    สถาบนั หรือสํานัก คัดเลือก 1 ทาน 
   2.2.4 เจาหนาที่บุคคล   เลขานุการ 
   หนวยงานโรงเรียนสาธิตฯ ใหอาจารยใหญโรงเรียนสาธิตฯ  เปนกรรมการแทน 
หัวหนาฝาย 
  2.3 คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏบัิติงานของพนักงาน สาย ข. หรือ ค.  
ในสังกัดสาํนกังานอธิการบดี  ประกอบดวย 
   2.3.1 รองอธิการบดทีี่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล ประธานกรรมการ 
    สําหรับพนักงานสาย ข. หรือ ค. ตามตําแหนง 
    พนกังานที่ถกูประเมิน 1 ทาน 
   2.3.2 ผูอํานวยการกองเจาสงักัดหรือเทียบเทา   กรรมการ 
   2.3.3 กรรมการที่อธกิารบดีคัดเลือก 1 ทาน   กรรมการ 
   2.3.4 เจาหนาที่บุคคล   เลขานุการ 
   หนวยงานโครงการจัดตั้ง  ใหผูอํานวยการโครงการจัดตัง้เปนกรรมการแทน
ผูอํานวยการกอง 
  2.4 คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏบัิติงานของพนักงานที่สังกดัวิทยาเขต 
ประกอบดวย 
   2.4.1 รองอธิการบดทีี่กํากับการบริหารงานของวทิยาเขต ประธานกรรมการ 
   2.4.2 ผูชวยอธกิารบดีที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล กรรมการ 
    ของพนกังานตามตําแหนงพนกังานที่ถกูประเมิน 1 ทาน 
   2.4.3 ผูอํานวยการกองเจาสงักัดหรือเทียบเทา         กรรมการ 
   2.4.4 เจาหนาที่บุคคล         เลขานุการ 



   * “ วิทยาเขตที่ไมไดแบงสวนราชการเปนกอง  แตมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะ           
ใหหวัหนาหนวยงานนัน้เปนกรรมการแทนผูอํานวยการกอง  กรณีที่ไมมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะให           
รองอธิการบดทีี่กํากับดูแล  เปนผูเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏบัิติงานตามที่เห็นสมควร ” 
  *  “ 2.5 คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานที่สังกัดหนวยงานที่จัดตั้งโดย 
สภามหาวทิยาลัยใหหัวหนาหนวยงานเจาสังกัดเปนผูเสนอชื่อคณะกรรมการประเมนิผลการทดลองปฏิบัติงาน 
ตามที่เหน็สมควร ”  
 3. หลักเกณฑในการประเมนิ 
  3.1 รายการประเมนิผลการทดลองปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  ประกอบดวย 
รายการตอไปนี ้
   3.1.1 ความรูที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่ (30 คะแนน) 
    1. ความรูในกฎระเบียบที่เกีย่วของ 
    2. ความรูในวชิาเฉพาะดาน 
   3.1.2 ความสามารถในการปฏิบัติงาน (40 คะแนน) 
    1. การปฏิบัติงานสําเร็จตามเวลาที่กาํหนด 
    2. ความเชื่อถอืไดในผลงาน 
    3. การติดตามผลงาน 
    4. ความมีไหวพริบปฏิภาณ 
    5. การปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 
    6. คุณภาพของงาน 
    7. ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน 
    8. ความมุงมัน่ เสยีสละและอุทิศเวลา 
   3.1.3 ความประพฤติ (30 คะแนน) 
    1. การรักษาวนิัยและจรรยาบรรณ 
    2. คุณธรรม 
    3. ความซื่อสัตยสุจริต 
    4. ความมีเหตผุล 
    5. ความรับผิดชอบตอหนาที ่
    6. อ่ืน ๆ 
 
--------------------------------------- 
*  แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  เร่ือง หลักเกณฑและวิธกีารประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวทิยาลยั  (ฉบับที่  3)   ประกาศ  ณ  วนัที่  5  กรกฎาคม  2545 



   สําหรับคะแนนยอยในแตละรายการนัน้ ใหผูบังคับบัญชารวมกนัพิจารณากําหนด
น้ําหนกัคะแนนตามความสาํคัญของแตละรายการ  หากเหน็วามีความสําคัญเทากนัก็กาํหนดคะแนนให
เทากันได 
  3.2 เกณฑการตัดสิน 
   ผูที่จะผานเกณฑการประเมินจะตองไดคะแนนรวมในแตละหมวดไมตํ่ากวา 50%  
และคะแนนรวมทุกหมวดไมตํ่ากวา 60%  หากผูรับการประเมินไดคะแนนต่าํกวาเกณฑใหผูประเมินเสนอ
แนวทางแกไข  และระยะเวลาในการแกไขเพื่อผูบังคับบัญชาแจงใหผูทดลองปฏิบัติงานทราบตอไป 
 4. วิธีการประเมนิ 
  4.1 การดําเนินการของผูมีหนาที่ควบคุมดูแลการทดลองปฏิบัติงาน 
   ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนมอบหมายใหมีผูควบคุมดูแลการทดลองปฏิบัติงานของ
พนกังานโดยใหผูควบคุมดูแลมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
   1.  มอบหมายงานตามภาระหนาที่และลกัษณะงานในตําแหนงของผูทดลอง
ปฏิบัติงาน 
   2.  สอนงาน  แนะนาํวธิีปฏิบัติงาน  และควบคุมดูแลการทดลองปฏบัิติงานของ
พนกังานผูทดลองปฏิบัติงาน 
   3.  แจงใหผูทดลองปฏิบัติงานไดทราบถึงภาระหนาที่  รายการประเมนิ  วิธกีาร
ประเมิน ข้ันตอนและหลกัเกณฑในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
   4. ประเมนิผลการปฏิบัติงานพรอมเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาชัน้ตน 
  * “ 4.2  การดาํเนนิการของคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏบัิติงาน     
    ใหคณะกรรมการประเมนิผลการทดลองปฏิบัติงาน  ทาํหนาที่ประเมนิผลการทดลอง
ปฏิบัติงานของผูทดลองปฏบัิติงาน ตามรายการประเมนิ  วิธกีารประเมิน  ดังนี ้
   1. ประเมนิผลการทดลองปฏิบัติงาน คร้ังที่ 1  เมื่อผูทดลองปฏิบัติงานไดทดลอง
ปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลา 6 เดือน  ถาปรากฏวา 
    1.1 ผลการประเมินไมตํ่ากวาเกณฑ  ใหนาํผลการประเมินดังกลาวไปรวมกับ 
ผลการประเมนิอีกครั้งหนึง่  เมื่อทดลองปฏิบัติงานครบ 6 เดือน 
    1.2 ผลการประเมินต่าํกวาเกณฑ ใหประธานกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานแจงแกผูทดลองงาน  ถงึสาเหตทุี่ผลการประเมินต่ํากวาเกณฑ และเสนอแนะแนวทางแกไข   
และปรับปรุง พรอมทัง้ระบุระยะเวลาที่จะใชประเมินในคร้ังตอไป 
 
------------------------------------- 
*  แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  เร่ือง หลักเกณฑและวิธกีารประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวทิยาลยั  (ฉบับที่ 2)   ประกาศ  ณ  วันที ่ 28 กมุภาพนัธ  2545 



    การประเมนิผลการทดลองปฏิบัติงานตองดําเนินการใหเสร็จส้ินภายใน 30 วนั   
นับจากวนัที่ครบการทดลองปฏิบัติงาน 
    ถาคณะกรรมการพิจารณาแลวเหน็วา  ผูทดลองปฏิบัติงานไดทดลองปฏิบัติงาน
ครบตามระยะเวลาที่กาํหนดแลว  และไดประเมินผลการปฏิบัติงานแลว  ปรากฏวาเปนผูมีความรู
ความสามารถ และความประพฤติเหมาะสม  สมควรปฏิบัติงานตอไปได  ก็ใหรายงานผลการประเมินของ 
ผูนั้นตอไปจนถึงผูมีอํานาจสั่งบรรจุ 
    ในระหวางทดลองปฏิบัติงานถาคณะกรรมการเห็นวาผูทดลองปฏิบัติงานไมสมควร
ปฏิบัติงานตอไปก็ใหรายงานตอไป จนถึงผูมีอํานาจสั่งบรรจุในทันททีี่เหน็วาผูทดลองปฏิบัติงานมีความ
ประพฤติไมดีหรือไมมีความรู  ความสามารถที่จะใหปฏิบัติงานตอไปได  ไมตองรอใหครบกําหนดระยะเวลา
การทดลองปฏิบัติงาน 
   2.  ประเมนิผลการทดลองปฏบัิติงาน คร้ังที่ 2  เมื่อผูทดลองปฏิบัติงานครบ 1 ปแลว 
ถาปรากฏวา     
    2.1 ผลการประเมนิไมตํ่ากวาเกณฑ  ใหคณะกรรมการรายงานตอผูมีอํานาจสัง่
บรรจุอนุมัติการทดลองปฏบัิติงาน 
    2.2 ผลการประเมนิต่ํากวาเกณฑ 
     2.2.1  คณะกรรมการเหน็วาผูทดลองปฏิบัติงานไมสมควรปฏิบัติงานตอไป   
ก็รายงานตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุ  และใหพนจากการปฏิบัติงานตามระยะเวลาในสัญญาจาง 
     2.2.2  คณะกรรมการประเมนิผลการทดลองปฏิบัติงานเห็นวาผลการประเมิน
ตามระยะเวลาที่กาํหนด ยังไมสามารถนํามาใชในการประเมินผลไดชดัเจน  และมีความประสงคจะขยาย
เวลาทดลองปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวออกไปอีก   โดยกําหนดระยะเวลาที่ขยายใหอีกไมเกนิ 6 เดือน   
รวมระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานทัง้สิ้นไมเกิน 1 ป 6 เดือน  ซึ่งหนวยงานจะตองเสนอขอกอนที่จะครบ  
กําหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานไมนอยกวา 1 เดือน 
    ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  พิจารณาเหน็วาไมอาจ
พิจารณาประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานแตละครั้งไดอยางชัดแจง  เนื่องจากผูทดลองปฏิบัติงาน 
ไดลาราชการ  ดังนี ้
    1.  ลาคลอดบุตร 
    2.  ลาปวยจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานาน 
    3.  ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหนาที่  หรือในขณะ
เดินทางไป หรือกลับจากปฏบัิติงานตามหนาที ่
       4.  ลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล 
    คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏบัิติงาน  จะประเมินผลรวมเมื่อผูนั้น
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ครบ 1 ป  แลว ” 



  4.3 ผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิผลการทดลองปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
เสียงขางมาก  กรรมการที่ไมเห็นดวยอาจทาํความเหน็แยงไวก็ได 
  4.4  ใหแยกแบบประเมินของคณะกรรมการแตละทาน  เมื่อคณะกรรมการประเมนิแลวจึง
นํามาสรุปผลตอไป 
 

คําอธิบายรายการประเมนิ 
 รายการประเมนิ  ใหคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของผูทดลองปฏิบัติงานจาก
รายการประเมนิตาง ๆ  ดังนี ้
 1. ความรูที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่ ใหพิจารณาความรูของผูทดลองปฏิบัติงาน  ดังนี ้
  1.  ความรูในกฎ  ระเบยีบทีเ่กี่ยวของที่ใชในการปฏิบัติงานในขณะที่กาํลังทดลอง
ปฏิบัติงานอยู 
  2.  ความรูในหลักวชิาเฉพาะดาน  หมายถึง  ความรูเฉพาะของวิชาซึง่ผูดํารงตําแหนง 
นั้น ๆ ตองทราบ 
 2. ความสามารถในการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาความสามารถของผูทดลองฯ  โดยพิจารณา 
จากผลงานที่ไดปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี ้
  1.  การปฏิบัติงานสําเร็จตามเวลาที่กาํหนด  คือ  ระยะเวลาที่รับผิดชอบงานควรใหสําเร็จ 
ลุลวงในเวลาที่กําหนด 
  2. ความเชื่อถอืไดในผลงาน  หมายถึง  ผลงานที่ไดมานัน้สําเร็จตามเกณฑ และไดรับ
ความไววางใจ 
  3. การติดตามผลงาน  หมายถึง  การตรวจขั้นตอนการดําเนนิงานใหไดผลเปนไปตาม
เปาหมาย 
  4. ความมีไหวพริบปฏิภาณ  หมายถึง  ความสามารถในการพิจารณาตัดสินใจ  แกปญหา
เฉพาะหนาไดทันเหตุการณ 
  5. การปรับปรุงและพัฒนาตนเอง หมายถงึ ความสนใจที่จะเพิ่มพูนความรู  ความชาํนาญ
หรือประสบการณที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที ่
  6. คุณภาพของงาน  หมายถงึ  ผลงานที่ไดปฏิบัติมา  มีความถูกตอง  ครบถวนประณตี  
เรียบรอย 
  7. ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน  หมายถงึ  ความสามารถในการติดตอหา
ขอมูลจากแหลงอื่นมารวมในการดําเนนิงาน ใหไดผล 
  8. ความมุงมัน่  เสียสละ และอุทิศเวลา  หมายถงึ  ความตั้งใจที่จะทาํงานที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จและเปนผลดีแกหนวยงาน  ความพอใจ  เตม็ใจ  ยินดทีี่จะรับผิดชอบงานในหนาที่ให
สําเร็จลุลวงไปได  ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ 



 3. ความประพฤติ  ใหพิจารณาคุณลักษณะตาง ๆ 
  1. การรักษาวนิัยและจรรยาบรรณ  หมายถึง  การปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบยีบ  
ขอบังคับอนุโลมตามจรรยาบรรณของขาราชการ 
  2. คุณธรรม หมายถงึ ความรูสึกสํานกึในสิง่ผิดชอบชั่วด ี
  3. ความซื่อสัตย  หมายถงึ  ความประพฤติที่ตรงและจริงใจ ไมหลอกลวง  ไมคดโกง 
หรือไมคิดทรยศรวมทั้งไมสนบัสนุน หรือกระทําการใด ๆ ที่กอใหเกิดการคดโกง หรือหลอกลวงดวย 
  4. ความมีเหตผุล หมายถึง การตัดสินใจโดยอาศัยขอเทจ็จริงในกฎระเบียบที่สามารถ
อางอิงได 
  5. ความรับผิดชอบตอหนาที่ หมายถงึ การยอมรับภาระหนาที่ของตนในการดําเนนิงาน   
ใหสําเร็จโดยคาํนงึถงึเปาหมายของงานเปนหลกั 
  6. อ่ืน ๆ หมายถึง กรณีที่ประเมินองคประกอบอื่น ๆ ใหระบุรายละเอยีดที่สําคัญจําเปน
เฉพาะตําแหนงที่จะประเมนิลงในรายการประเมิน 

 ทั้งนี้ ต้ังแตวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2543  เปนตนไป 
 
                                                                        ประกาศ  ณ  วนัที ่ 19  ตุลาคม  พ.ศ. 2543 
 
                                                        (ลงนาม)                           ธีระ  สูตะบุตร 
                                                                                     (ศาสตราจารยธีระ  สูตะบุตร) 
                                                                               อธกิารบดีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 
   
         
   
       
 
 


