
 
 

 

ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

วาดวย  หลักเกณฑ  และวธิกีารประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 

ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
  

  โดยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดดําเนินการปรับเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ

พลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษาจากระบบจําแนกตําแหนงตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับ  เปนระบบ

จําแนกตําแหนงตามกลุมลักษณะงาน จงึจําเปนตองวางหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษาใหสอดคลองกับระบบบรหิารบุคคลใหม 

  อางตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน        

อุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบับที่  ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัตริาชการของขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลในคราวประชุม ครัง้ที่  ๑/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๐  มกราคม  

๒๕๕๔  

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๓) แหงพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัยราชภัฏ  

พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุม ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔  เม่ือวันที่  

๒๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  มหาวทิยาลัย จงึกําหนดขอบังคับไว ดังนี้ 

  ขอ  ๑  ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย 

หลักเกณฑ และวธิกีารประเมินผลการปฏิบัตริาชการของขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  

๒๕๕๔” 

  ขอ  ๒  ใหใชขอบังคับนี้ในประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศกึษาในรอบที่ ๒ ของปงบประมาณ ๒๕๕๔  เปนตนไป 

  ขอ  ๓  ในขอบังคับนี้ 

   “มหาวทิยาลัย”  หมายความวา  มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   “สภามหาวทิยาลัย” หมายความวา  สภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   “อธกิารบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร 

   “ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษา 

   “สวนราชการ”  หมายความวา  สวนราชการตามกฎกระทรวงจัดตั้ง

สวนราชการในมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  และสวนงานภายในที่จัดตัง้ข้ึนตามมติสภามหาวิทยาลัย

มีฐานะเทยีบเทาคณะ 
 

 

 

 

 

/หัวหนา... 



 ๒ 
 

   “หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา  ผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการ 

ไดแก  คณบด ี ผูอํานวยการสถาบัน / สํานัก  และหัวหนาสวนงานภายในเทยีบเทาคณะ 

 “การประเมินผลการปฏิบัติราชการ”  หมายความวา  การประเมินคาของผลการ

ปฏิบัตงิานของขาราชการ  โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายซ่ึงไดกําหนด 

ดัชนช้ีีวัดหรอืหลักฐานบงช้ีความสําเร็จของงานรวมกันระหวางผูประเมินและผูรับการประเมิน  และการ

พิจารณาพฤตกิรรมในการปฏิบัตริาชการของขาราชการตามสมรรถนะที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

  ขอ  ๔  ใหใชผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการตามขอบังคับนี้

ประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องตาง ๆ ไดแก การแตงตั้ง  การเลื่อนข้ันเงินเดือน  การ

พัฒนาเพ่ิมพูนประสทิธภิาพการปฏิบัตริาชการ  การตอเวลาราชการ  การใหออกจากราชการ  การให

รางวัลประจําป รางวัลจูงใจ หรือคาตอบแทน  และใชเปนขอมูลหรือคะแนนในกรณีที่มีการคัดเลือก

บุคคลในงานบรหิารบุคคลอ่ืนๆ 

  ขอ  ๕  การประเมินผลการปฏิบัติราชการใหดําเนินการประเมินปละ  ๒  รอบ  รอบละ 

๖ เดือน  โดยรอบที่หนึ่งเปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางวันที่  ๑  ตุลาคม  ถึง  ๓๑  

มีนาคม  ของปถัดไป  และรอบที่สองเปนการประเมินผลการปฏิบัตริาชการระหวางวันที่  ๑  เมษายน  

ถงึวันที่  ๓๐  กันยายน 

  ขอ  ๖  การประเมินผลการปฏิบัตริาชการใหประเมินอยางนอยสององคประกอบ ไดแก  

ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤตกิรรมการปฏิบัตริาชการ  โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะตองมีสัดสวนคะแนน

ไมนอยกวารอยละเจ็ดสบิ 

  สําหรับสวนราชการหรือสวนงานภายในบางหนวยงานที่การปฏิบัติงานมีลักษณะงาน

เฉพาะสามารถเพ่ิมองคประกอบการประเมินผลการปฏิบัตริาชการไดตามความเหมาะสมโดยการแบง

สัดสวนของคะแนนจากสององคประกอบตามวรรคแรกไมเกินรอยละยี่สิบโดยทําเปนประกาศของ

มหาวทิยาลัย 

  ในกรณีที่เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการที่อยูระหวางทดลอง

ปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอยูระหวางรอบการประเมินให

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤตกิรรมการปฏิบตัิราชการดวยสัดสวนของคะแนนรอยละหาสบิเทากัน 

  ในกรณทีี่เปนการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของขาราชการที่ดํารงตําแหนงประเภท

ผูบริหาร ตามมาตรา ๑๘ (ข) (๑) ถึง (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศกึษา พ.ศ.  ๒๕๔๗  และฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ใหประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานรอยละ

หกสบิและพฤตกิรรมในการปฏิบัตริาชการรอยละสี่สบิ 

  ขอ  ๗  องคประกอบที่ใชในการประเมินอยางนอยตองประกอบดวย 

(ก) ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ไดแก 

(๑) ปรมิาณและคุณภาพ 

(๒) ความรวดเร็ว ตรงตอเวลา 

(๓) ประหยัดคุมคาของการใชทรัพยากร 

/(ข) พฤติกรรม... 



 ๓
 

(ข) พฤตกิรรมการปฏิบัตริาชการ 

(๑) สมรรถนะหลักไมนอยกวา  ๓  ดาน 

(๒) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานไมนอยกวา ๔  ดาน 

(๓) สมรรถนะทางการบรหิารอยางนอย  ๕  ดาน 

  ขอ  ๘  ในแตละรอบการประเมินกําหนดผลการประเมินเปน ๕ ระดับ คือ ดีเดน  ดีมาก  

ด ี พอใช  และตองปรับปรุง  โดยกําหนดเกณฑของคะแนนรวมจากผลการประเมินในทุกดานไวดังนี้ 

   ๐ – ๖๐  = ตองปรับปรุง 

   ๖๑ – ๗๐ = พอใช 

๗๑ – ๘๐ = ดี 

   ๘๑ – ๙๐ = ดมีาก 

   ๙๑ – ๑๐๐ = ดเีดน 

  ขอ  ๙  การประเมินผลการปฏิบัตริาชการตองมีความชัดเจนตามขอตกลงการปฏิบัติ

ราชการระหวางผูประเมินและผูรับการประเมิน  โดยมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการจัดทําแบบ

ประเมินผลการปฏิบัตริาชการและแบบสรุปผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

  แบบประเมินผลการปฏิบัตริาชการตองประกอบดวยขอตกลงตอไปนี้เปนอยางนอย 

(ก) แบบขอตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(๑) กจิกรรม  โครงการ 

(๒) กําหนดดัชนีตัวช้ีวัด  น้ําหนักคะแนน 

(ข) แบบขอตกลงการประเมินพฤตกิรรมการปฏิบัตริาชการ 

(๑) สมรรถนะหลัก 

(๒) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน 

(๓) สมรรถนะทางการบรหิาร 

ในบางกรณีอาจประเมินเฉพาะสมรรถนะหลักอยางเดียวก็ไดใหเปนไปตามการ

วเิคราะหของสวนราชการทีเ่ปนผูประเมิน 

สําหรับขาราชการตําแหนงวิชาการ  การกําหนดตัวช้ีวัดตองสอดคลองกับขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  วาดวย ภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวย

ศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  ขอ  ๑๐  ใหมหาวิทยาลัยจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความสําเร็จของ

งานและพฤตกิรรมการปฏิบัตริาชการของผูรับการประเมินไวเพื่อใชประโยชนในการบรหิารงานบุคคล 

แบบสรุปผลการปฏิบัตริาชการใหเก็บไวที่สวนราชการที่ผูรับการประเมินสังกัดเปนระยะเวลาไมนอย

กวาสองรอบการประเมิน  และใหงานบริหารบุคคลและนิติการจัดเก็บตนฉบับไวในแฟมประวัติ

ขาราชการ  หรอืจัดเก็บไวในรูปแบบอ่ืนตามความเหมาะสม 

/ขอ  ๑๑... 

 



 ๔
 

  ขอ  ๑๑  เพื่อความโปรงใสและเปนธรรมแกทุกฝาย  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ง

คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของขาราชการ  มีหนาที่พิจารณาเสนอ

ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความถูกตอง  ความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

และเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการทุกประเภท           

ตออธกิารบดี 

  องคคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ  ประกอบดวย 

(๑) รองอธกิารบดฝีายบรหิาร    เปนประธานกรรมการ 

(๒) รองอธกิารบดฝีายวชิาการ    เปนรองประธานกรรมการ 

(๓) คณบด ี ๓  คน (เลอืกกันเอง)   เปนกรรมการ 

(๔) ผูอํานวยการสถาบัน / สํานัก ๑  คน (เลอืกกันเอง) เปนกรรมการ 

(๕)  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ หรอืผูแทน เปนกรรมการ 

(๖)  ผูอํานวยการสํานักงานอธกิารบดี   

      หรอื  ผูอํานวยการกองกลาง   เปนกรรมการและเลขานุการ 

(๗)  หัวหนางานบรหิารบุคคลและนติกิาร  เปนผูชวยเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการกลั่นกรอง (๓) และ (๔) มีวาระการปฏิบัตงิาน ๑ รอบปงบประมาณ 
 

ขอ  ๑๒  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการทุกรอบของการประเมิน

กําหนดใหผูบังคับบัญชาโดยตรงเปนผูประเมินซ่ึงอาจจะประเมินในรูปของคณะกรรมการหรอืตัวบุคคล

ก็ไดตามความเหมาะสม  และใหมีผูบังคับบัญชาข้ันสูงข้ึนไปรับทราบผลการประเมิน 

           การกําหนดผูประเมินและผูบังคับบัญชาข้ันสูงข้ึน  เปนไปตามตารางแนบทาย

ขอบังคับนี้ 

  ขอ  ๑๓  การประเมินผลการปฏิบัตริาชการของขาราชการในมหาวทิยาลัยทุกประเภท

ใหดําเนนิการดังตอไปนี้ 

   (๑)  กอนเริ่มการประเมินใหมหาวทิยาลัยและสวนราชการประกาศหลักเกณฑ  

และวธิกีารประเมินผลการปฏิบัตริาชการใหขาราชการในทุกสังกัดสวนราชการทราบทั่วกัน 

   (๒)  ในแตละรอบการประเมินใหผูประเมินซ่ึงไดแก ผูบังคับบัญชาโดยตรง  

และขาราชการผูรับการประเมิน  กําหนดขอตกลงในการปฏิบัตริาชการรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมาย

งานและการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ  กําหนดดัชนตีัวช้ีวัด  หรอืหลักฐานบงช้ีความสําเร็จของงาน

อยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานโดยความเห็นชอบของอธิการบดี หรือคณะบุคคลที่

มหาวทิยาลัยมอบหมาย 

   (๓)  ในแตละรอบการประเมิน ใหผูประเมิน ประเมินผลการปฏิบัตริาชการของ

ผูรับการประเมินตามหลักเกณฑ  และวิธีการที่ประกาศไวและตามขอตกลงที่ไดทําไวกับผูรับการ

ประเมิน 

/(๔)  ในระหวาง… 

 



 ๕ 
 

   (๔)  ในระหวางรอบการประเมิน ใหประเมิน ใหคําปรกึษาแนะนําผูรับการ 

ประเมิน เพื่อปรับปรุง  แกไข  พัฒนาการปฏิบัตงิาน  และพฤตกิรรมการปฏิบัตริาชการ  เพื่อใหเกดิ 

ผลสัมฤทธิ์ ของงานและพฤตกิรรมการปฏิบัตริาชการตรงความตองการของหนวยงานหรอืสวนราชการ  

และเม่ือสิ้นรอบการประเมิน ผูประเมินกับผูรับการประเมิน รวมกันวิเคราะหผลสําเร็จของงานและ

พฤตกิรรมการปฏิบัตริาชการเพื่อนําไปสูการพัฒนาเปนรายบุคคล 

(๕)  ในการประเมินผลการปฏิบัตริาชการแตละครัง้  ใหผูประเมินแจงผลการ 

ประเมินใหผูรับการประเมินทราบผลการประเมินเปนรายบุคคล  และใหผูรับการประเมินลงลายมือช่ือ

รับทราบผลการประเมินไวดวย 

กรณีที่ผูรับการประเมินไมยอมลงลายมือช่ือ  ใหผูประเมินจัดหาพยานบุคคล 

ลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานวาไดแจงผลการประเมินแลว 

(๖)  เม่ือผูรับการประเมินลงลายมือช่ือหรอืพยานลงลายมือช่ือวาผูประเมิน 

แจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบแลว  ใหสวนราชการจัดสงผลการประเมินการปฏิบัติ

ราชการ เสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัตริาชการของขาราชการพิจารณาเกี่ยวกับ 

มาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินการปฏิบัตริาชการ  และใหความเห็นเกี่ยวกับผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการนัน้กอนนําเสนอตออธิการบด ี

กรณทีี่คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัตริาชการ  มีความ 

คิดเห็นขัดแยงในกระบวนการหรือขอกําหนดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ  

สามารถสั่งใหผูประเมินและสวนราชการของผูรับการประเมินทบทวนผลการประเมินใหมได 

(๗)  ใหมหาวทิยาลัยประกาศรายช่ือขาราชการผูมีผลการประเมินในระดับ 

ดเีดน และดมีาก ที่ผานคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัตริาชการและอธกิารบดีลงนามแลวไวใน

ที่เปดเผยใหทราบโดยทั่วกัน  เพื่อเปนการยกยอง  ชมเชย  และสรางแรงจูงใจใหเกดิการพัฒนาผลการ

ปฏิบัตริาชการของขาราชการใหดยีิ่งข้ึนในรอบการประเมินครัง้ตอไป 

ขอ  ๑๔  ใหใชแนวปฏิบัต ิหลักเกณฑ และวธิกีารประเมินตามขอบังคับนี้โดยอนุโลมใน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวทิยาลัยโดยทําเปนประกาศของมหาวทิยาลัย 

ขอ  ๑๕  ใหอธกิารบดรีักษาราชการใหเปนไปตามขอบังคับนี้  กรณีมีความขัดแยงให

อธกิารบดีเปนผูวนิจิฉัยและออกประกาศเพ่ิมเตมิได 

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

 

                   (ศาสตราจารยศุภมาศ  พนชิศักดิ์พัฒนา) 

                     นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

    


