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แนวทางปฏบิัตกิารต่อสัญญาจ้างพนกังานมหาวิทยาลัยสายบริหารที่ไม่มีวาระ และ สายสนับสนุน 

ของส านักงานมหาวิทยาลัย 
ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบรหิารงานบคุคล พ.ศ. ๒๕64 

(มผีลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัที่ 18 ธันวาคม 2564) 
------------------------------------------- 

 
ที่มา 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕64 ได้ก าหนดแนวทางการต่อ
สัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และ พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารที่ไม่มีวาระ ไว้ดังนี้   

  ข้อ ๓0 การต่อสัญญาจ้างในแต่ละคร้ังพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน1 ให้พิจารณาจาก
ผลประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี และต้องมีผลงานเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

   (๑)  ผลงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้นั้น
หรือที่เป็นขอบเขตและลักษณะงานที่รับผิดชอบ 

   (๒) ผลงานในเชิงพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ซึ่งผ่านการรับรองจากหัวหน้าส่วน
งานอย่างน้อยหนึ่งรายการ 

  (3) ผ่านการทดสอบความรู้ ทักษะและเจตคติตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 ข้อ 33 การต่อสัญญาจา้งในแต่ละคร้ังของพนักงานมหาวทิยาลยัที่ไปด ารงต าแหน่งสายบริหาร 2 

ให้พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบตัิงานประจ าปี และต้องมผีลงานเชิงพัฒนาและคุณภาพที่เกี่ยวกับงานใน
การบริหาร 

แนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณา 
  เพื่อให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับดังกล่าว และมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปในทางเดียวกัน
ส านักงานมหาวิทยาลัยจึงก าหนดแนวปฏิบัติการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปด ารงต าแหน่งสาย
บริหาร และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ไว้ดังต่อไปนี ้

๑. การต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปด ารงต าแหน่งสายบริหารในสังกัดส านักงาน
มหาวิทยาลัย (ผู้อ านวยการกอง หรือ หัวหน้าส านักงาน)  และ พนักงานมหาวิทยาลัย “สาย
สนับสนุน” ของส านักงานมหาวิทยาลัยจะด าเนินการตามความต้องการและจ าเป็นของหน่วยงาน
ภายในส านักงานมหาวิทยาลัย และ ความต้องการและจ าเป็นของส านักงานมหาวิทยาลัยใน
ภาพรวมประกอบกัน 

๒. การต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย จะพิจารณาดังนี้ 
 

 

 

                                           
1 ดู ข้อ ๑๒ (ค) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสติ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔ 
2 ดู ข้อ ๑๒ (ก) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสติ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ประเภท องค์ประกอบการพิจารณา ใช้เอกสารหมายเลข 
ก า ร ต่ อ สั ญ ญ า จ้ า ง ข อ ง 
“พนักงานมหาวิทยาลัยที่ ไป
ด ารงต าแหน่งสายบริหาร”
พิจารณาจาก 
 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี เอกสารหมายเลข 1 
(ส่วนที่ 1) 

ผลงานเชิงพัฒนาและคุณภาพที่เกี่ยวกับงานในการ
บริหาร  

เอกสารหมายเลข 2 

การต่อสัญญาจ้างของพนักงาน
มหาวิทยาลัย “สายสนับสนุน” 
พิจารณาจาก 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี เอกสารหมายเลข 1 
(ส่วนที่ 1) 

ผ ล ง า น ทั้ ง เ ชิ ง ป ริ ม า ณ แ ล ะ เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ ที่ เ ป็ น
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้นั้นหรือที่เป็นขอบเขต
และลักษณะงานที่รับผิดชอบ 

เอกสารหมายเลข 3 
(ดูเอกสารหมายเลข 1 

ส่วนที่ 2 และ 
Portfolio) 

ผลงานในเชิงพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ซึ่งผ่าน
การรับรองจากหัวหน้าส่วนงานอย่างน้อยหนึ่งรายการ 

เอกสารหมายเลข 3 

ผ่านการทดสอบความรู้  ทักษะและเจตคติตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

จัดสอบตามก าหนดการ
ของมหาวิทยาลัย 

 

ค าอธิบาย  

1.ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปด ารงต าแหน่งสายบริหาร 

  1.1. ผลการประเมินประจ าปีย้อนหลัง ๒ ปีงบประมาณ    
ตัวอย่าง ถ้าท่านครบสัญญาจ้างในปี 2565  จะใช้ผลประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวมรอบประเมินสองปีแล้วต้องมีผลการประเมิน ต้องมีผลการประเมิน
ไม่ต่ ากว่าระดับ “ดีมาก” หากผลการประเมินในข้อนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดจึงจะพิจารณา “ผลงานเชิง
พัฒนาและคุณภาพที่เกี่ยวกับงานในการบริหาร”   ต่อไป  

1.2 ผลงานเชิงพัฒนาและคุณภาพที่เกี่ยวกับงานในการบริหาร พิจารณาจากผลส าเร็จของการ
บริหารงานที่ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างมีระบบ มคีุณภาพ (มีระบบท่ีชัดเจนขึ้น 
มีช่องทางการสื่อสารกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมากข้ึน)  
   คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้คะแนนร้อยละ 8๐ คะแนน จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ 

เกณฑ์พิจารณา (1)ความชัดเจนของเนื้อหา 20 คะแนน   
    (2)ความชัดเจนของกระบวนการ 20 คะแนน 

  (3)ผลส าเร็จของงานเชิงคุณภาพ 30 คะแนน 
  (4)การน าไปใช้ประโยชน์  ๓๐   คะแนน   
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2. ส าหรับสายสนับสนุน 

2.1   ผลการประเมินประจ าปีย้อนหลัง ๒ ปีงบประมาณ    
   ตัวอย่าง ถ้าท่านครบสัญญาจ้างในปี 2565  จะใช้ผลประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  รวมรอบประเมินสองปีแล้วต้องมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าระดับ “ดี”   
หากผลการประเมินในข้อนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดจึงจะพิจารณาผลงานทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่
เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้นั้นหรือที่เป็นขอบเขตและลักษณะงานที่รับผิดชอบ และ ผลงานในเชิง
พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ซึ่งผ่านการรับรองจากหัวหน้าส่วนงานอย่างน้อยหนึ่งรายการ  
  2.2  ผลงานเชิงปริมาณและผลงานเชิงคุณภาพ พิจารณาจาก Portfolio ที่แสดงให้เห็นถึงภาระงาน 
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
    ผลงานเชิงปริมาณ : พิจารณาจากปริมาณงานที่ปรากฏในแฟ้มสะสมผลงานว่าครบถ้วน
สมบูรณ์ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 
    ผลงานเชิงคุณภาพ : พิจารณาจากผลส าเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 
(ไม่ก่อให้เกิดปัญหา ไม่มีข้อร้องเรียน เสร็จตามก าหนดเวลา มีการลดขั้นตอนการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างาน อื่นๆ เช่น การได้รับค าชมเชย การพัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆ) 
   คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  

เกณฑ์พิจารณา  (1)ปฏิบัตงิานครบถ้วนตามภาระงาน 30 คะแนน 
  (2)ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ๑0 คะแนน 
  (3)ไม่มีข้อร้องเรียน   ๑0 คะแนน 
  (4)งานเสร็จตามเวลา   20 คะแนน 
  (5)มีการลดขั้นตอน   20 คะแนน   

     (6)อื่นๆ     ๑๐   คะแนน 
 

  2.3 ผลงานในเชิงพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ซึ่งผ่านการรับรองจากหัวหน้าส่วนงานอย่างน้อย
หนึ่งรายการ พิจารณาจากการวิเคราะห์ การสังเคราะห์เพื่อได้ประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือแนวคิดเพื่อ
พัฒนางานซึ่งต้องเป็นแนวคิดที่จะพัฒนางานในต าแหน่งที่จะได้รับการต่อสัญญาจา้ง ไม่จ าเป็นต้องจัดท าขึ้นใหม่
เพื่อใช้ในการประเมินโดยเฉพาะ  ให้เสนอสาระส าคัญของผลงาน ขั้นตอนที่ได้ปฏิบัติ ความรู้ความสามารถท่ีใช้ 
ข้อกฎหมายที่ใช้ในการบริหาร และประโยชน์ท่ีเกิดจากผลงานหรือการน าผลงานไปใช้  
   คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

เกณฑ์พิจารณา  (1)ความชัดเจนของเนื้อหา  20 คะแนน 
  (1)การวิเคราะห์ปัญหา     ๒๐ คะแนน 
   (2)ผลที่เกิดขึ้นการแก้ไขปัญหา  ๓๐   คะแนน   
  (3)วิธีการพัฒนางาน    ๓๐ คะแนน  

 ผลการประเมินจากข้อ ๒.๒ และ ๒.๓ เมื่อรวมกันแล้วทั้ง ๒ ข้อต้องได้มากกว่าร้อยละ ๖๐ คะแนน 
จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย  

 
 ๑. ขั้นตอนการต่อสัญญาจ้างของ “พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปด ารงต าแหน่งสายบริหาร”พิจารณา
จาก 
   ๑.๑  พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปด ารงต าแหน่งสายบริหารที่ประสงค์จะขอต่อสัญญาจ้างยื่น
เอกสารหมายเลข ๑ และ รายงานผลงานเชิงพัฒนาและคุณภาพที่เกี่ยวกับงานในการบริหาร ที่มีสาระ
ครอบคลุมตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒ ถึงผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลยั ก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้างอยา่ง
น้อย ๓ เดือน ก่อนครบสัญญาจ้างของแต่ละราย  
   ๑.๒  ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัยพิจารณาประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตาม
แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข ๒ ให้แล้วเสร็จ และมอบกองบริหารงานบุคคล เพื่อด าเนินการต่อไป 
 
 ๒.  ขั้นตอนการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  
   ๒.๑  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ประสงค์จะขอต่อสัญญาจ้างให้น าเสนอ Portfolio 
และเอกสารหมายเลข ๑ และ รายงานผลงานในเชิงพัฒนาที่มีสาระครอบคลุมตามเอกสารหมายเลข ๓  ถึง
ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัด  
  ๒.๒  ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าหน่วยงาน ประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามแบบฟอร์ม
เอกสารหมายเลข ๓  ให้แล้วเสร็จและส่งผลการประเมินให้ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย พิจารณาก่อน
สิ้นสุดสัญญาจ้างอย่างน้อย ๓ เดือน ก่อนครบสัญญาจ้างของแต่ละราย 
  ๒.๓  ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัยพิจารณาผลการประเมินเบื้องต้นและให้ความเห็น
ประกอบการต่อสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จและมอบกองบริหารงานบุคคล เพื่อด าเนินการต่อไป 
 
 
 
 * กองบริหารงานบุคคลจะประสานกับหน่วยงานเสนอเรื่องขออนุมัติต่อสัญญาจ้าง ให้มหาวิทยาลัย
พิจารณา     
  ** การทดสอบความรู้ ทักษะและเจตคติตามที่คณะกรรมการ (ก.บ.บ.)  ก าหนด มหาวิทยาลัย
จะแจ้งกระบวนการ ก าหนดการ วิธีการ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยทราบตามล าดับ  
 
 

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


