
 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพ่ือการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)   

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
--------------------- 

  เพ่ือให้การจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
เป็นไปด้วยความชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓  และข้อ ๕ ข้อ ๗ ข้อ ๙ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๗ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับ
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จึงให้ออก
ประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

   ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

   ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความต่อไปนี้ในข้อ ๒ (๒) (ก) ในประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการต่อสัญญา
จ้างพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   “ทั้งนี้ จะต่อสัญญาจ้างระยะเวลา ๕ ปี ได้ จะต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีขึ้นไป” 

   ข้อ ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ ๗ (๖) (ก) และ ข้อ ๗ (๖) (ข) ในประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการจัดท าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   “(ก) เมื่อได้คะแนนประเมินรวม ๘๐ คะแนนขึ้นไป ให้ต่อสัญญาจ้างเป็นเวลา ๕ ปีงบประมาณ 
หรือต่อสัญญาจ้างจนถึงวันครบเกษียณอายุราชการ แล้วแต่กรณ”ี 
  “(ข) เมื่อได้คะแนนประเมินรวม ๗๐ คะแนน แต่ไม่ถึง ๘๐ คะแนน ให้ต่อสัญญาจ้างเป็นเวลา              
๒ ปีงบประมาณ” 

  ข้อ ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๐ (๖) (ก) และ ข้อ ๑๐ (๖) (ข) ในประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการจัดท าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  “(ก) เมื่อได้คะแนนประเมินรวม ๘๐ คะแนนขึ้นไป ให้ต่อสัญญาจ้างเป็นเวลา ๕ ปีงบประมาณ หรือ
ต่อสัญญาจ้างจนถึงวันครบเกษียณอายุราชการ แล้วแต่กรณี” 
  “(ข) เมื่อได้คะแนนประเมินรวม ๗๐ คะแนน แต่ไม่ถึง ๘๐ คะแนน ให้ต่อสัญญาจ้างเป็นเวลา              
๒ ปีงบประมาณ” 

 

 

 



-๒- 
 

  ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ วรรคสอง ในประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์ 
วิธีการจัดท าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการต่อสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ในกรณีที่ผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือได้คะแนนประเมิน
รวมต่ ากว่า ๗๐ คะแนน ให้ส่วนราชการภายในพิจารณาด าเนินการได้ ดังนี้ 
   (๑)  อาจพิจารณาให้จ้างต่อเท่ากับสัญญาจ้างระยะที่ ๒ ไม่เกิน ๑ ครั้ง และให้โอกาสในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หากครบสัญญาจ้างและผลการประเมินยังต่ ากว่าเกณฑ์ อาจ
ไม่ต่อสัญญาจ้าง ทั้งนี ้ให้ส่วนราชการภายในเสนอเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยโดยเร็ว เพ่ือน าเสนอ ก.บ.บ. พิจารณา 
   (๒)  อาจไม่ต่อสัญญาจ้าง และให้ส่วนราชการภายในเสนอเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยโดยเร็ว เพ่ือ
น าเสนอ ก.บ.บ.พิจารณา” 

  ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ วรรคสอง ในประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการต่อสัญญา
จ้างพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ในกรณีท่ีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด คือได้คะแนนประเมินรวม 
ต่ ากว่า ๗๐ คะแนน ให้ส่วนราชการภายในพิจารณาด าเนินการได้ ดังนี้ 

 (๑)  อาจพิจารณาให้จ้างต่อเท่ากับสัญญาจ้างระยะที่ ๒ ไม่เกิน ๑ ครั้ง และให้โอกาสในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หากครบสัญญาจ้างและผลการประเมินยังต่ ากว่าเกณฑ์ อาจ
ไม่ต่อสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการภายในเสนอเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยโดยเร็ว เพ่ือน าเสนอ ก.บ.บ.พิจารณา 

  (๒)  อาจไม่ต่อสัญญาจ้าง และให้ส่วนราชการภายในเสนอเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยโดยเร็ว เพ่ือ
น าเสนอ ก.บ.บ.พิจารณา” 

  ข้อ ๗ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๑/๑ ในประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์
วิธีการจัดท าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการต่อสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  “ข้อ ๑๑/๑ การขอทบทวนผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการต่อสัญญาจ้าง ให้ผู้รับการ
ประเมินยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับแสดงข้อโต้แย้ง รายละเอียดและเอกสารหลักฐานต่อผู้ประเมิน
ภายใน ๗ วัน นับจากวันลงนามรับทราบผลการประเมินหรือวันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน แล้วให้ผู้ประเมิน
รวมทั้งส่วนราชการภายในต้นสังกัดด าเนินการทบทวนผลการประเมินให้เสร็จสิ้น ก่อนที่จะส่งผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อการต่อสัญญาจ้างของบุคลากรในสังกัดให้มหาวิทยาลัย 
  ในกรณีที่ผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่งไม่เป็นที่ยุติในส่วนราชการภายในต้นสังกัด ให้ผู้รับ
การประเมินยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับแสดงข้อโต้แย้ง รายละเอียดและเอกสารหลักฐานต่อ
มหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วันนับจากวันที่รับทราบผลการพิจารณาทบทวนครั้งสุดท้ายของส่วนราชการภายในต้น
สังกัด 
  หากพ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ถือว่าผู้รับการประเมินรับทราบผลการ
ประเมิน โดยไม่มีข้อโต้แย้ง” 

  ข้อ ๘ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 

   ประกาศ ณ วันที ่   ๓๐ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                                                                            
(รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข) 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 


