ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๕๔
-----------------------------------โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔(๓) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกั บ มาตรา ๑๘(๒) (๑๓) แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ฉบับลงวันที่
๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับ นี้เ รีย กว่า “ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา ว่าด้ว ย หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
พ.ศ.๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“หน่วยงาน” หมายความว่า ส่วนราชการของมหาวิทยาลัย ระดับคณะ สํานัก สถาบัน
ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นกฎกระทรวง และหมายความรวมถึ ง ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานที่ เ ที ย บเท่ า คณะ
ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งขึ้น
“ข้ า ราชการ” หมายความว่ า ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“การประเมินผลการปฏิบัติราชการ” หมายถึง การประเมินค่าของผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายซึ่งต้องมีการกําหนดดัชนีชี้วัด
หรือหลักฐานบ่งชี้ความสําเร็จของงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน และพิจารณา
พฤติกรรมในการปฏิบัติราชการของข้าราชการตามสมรรถนะทีส่ ภามหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๔ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ มีดังนี้
๔.๑ ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ได้แก่
/ (๑) อธิการบดี .….

-๒(๑) อธิ ก ารบดี มี ห น้ า ที่ ป ระเมิ น รองอธิ ก ารบดี ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี คณบดี และ
ผู้อํานวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
(๒) คณบดี ผู้อํานวยการ หัวหน้าส่ว นราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอืน่ ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีหน้าที่ประเมินข้าราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา
(๓) ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ หากผู้ป ระเมิน มอบอํานาจให้ต ามข้อ (๓) ทําหน้าที่ป ระเมิน แทน ให้จัด ทําเป็น
คําสั่งมอบอํานาจให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าวเป็นหลักฐาน
๔.๒ รอบการประเมิน ให้ประเมินปีละ ๒ รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี้
รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม
รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน
หรื อ สภามหาวิ ทยาลั ย อาจกํ า หนดช่ ว งเวลาตามรอบของการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติราชการได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน
๔.๓ องค์ ป ระกอบและสัด ส่ ว นของการประเมิน ให้ ใ ช้อ งค์ป ระกอบและสั ด ส่ว นใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ดังนี้
(๑) ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน ให้ ป ระเมิ น จากปริ ม าณผลงาน คุ ณ ภาพผลงาน
ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาที่กําหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร
และให้สัดส่วนคะแนนในการประเมิน ร้อยละ ๗๐
(๒) พฤติกรรมการปฏิบัติร าชการ (สมรรถนะ) ให้ป ระเมิน จากสมรรถนะหลัก
สมรรถนะเฉพาะตามสายงาน และสมรรถนะทางการบริหาร และให้สัดส่วนคะแนนในการประเมิน
ร้อยละ ๓๐
ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติร าชการ โดยมีสัด ส่วนคะแนนของแต่ล ะองค์ป ระกอบ
ร้อยละ ๕๐
ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา ที่ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหารตามมาตรา ๑๘ (ข) (๑) – (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุด มศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของผลสัมฤทธิ์
ของงาน ร้อยละ ๗๐ และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ร้อยละ ๓๐
๔.๔ การจัดระดับและช่วงคะแนนในแต่ละระดับของการประเมิน
ในแต่ล ะรอบการประเมิน ให้นําผลคะแนนการประเมิน ผลการปฏิบัติร าชการ
มาจัดกลุ่มตามผลคะแนน โดยให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมิน ออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้
ระดับผลการประเมิน
ช่วงคะแนน
ระดับ ๕ ดีเด่น
๙๐ – ๑๐๐
ระดับ ๔ ดีมาก
๘๐ – ๘๙.๙๙
ระดับ ๓ ดี
๗๐ – ๗๙.๙๙
ระดับ ๒ พอใช้
๖๐ – ๖๙.๙๙
ระดับ ๑ ต้องปรับปรุง
๑ – ๕๙.๙๙
/ ๔.๕ แบบประเมิน .….

-๓๔.๕ แบบประเมิน ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ และแบบสรุป การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ
ราชการ ให้ใช้แบบตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
๔.๖ การจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐาน
(๑) ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดง
ความสําเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินเพื่อใช้ประกอบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ
(๒) ให้ผู้บังคับบัญชาเก็บสําเนาแบบสรุปการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการใน
หน่วยงานที่ผู้ถูกประเมินสังกัด เป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน
(๓) ให้กองบริหารงานบุคคลจัดเก็บต้นฉบับแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการไว้ในแฟ้มประวัติข้าราชการ หรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม
๔.๗ การบริห ารผลการประเมิน ให้ มหาวิท ยาลั ย นํ าผลการประเมิ น ไปใช้ ป ระกอบ
การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ การต่อเวลา
ราชการ การให้ออกจากราชการ การให้รางวัลประจําปี รางวัลจูงใจและค่าตอบแทนต่าง ๆ
๔.๘ เพื่ อ ให้ มี ก ลไกสนั บ สนุ น ความโปร่ ง ใส เป็ น ธรรม และตรวจสอบได้ ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการ ประกอบด้วย
(๑) รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดีทุกคนยกเว้น ตาม (๑) เป็นกรรมการ
(๓) ผู้ช่วยอธิการบดีทุกคน เป็นกรรมการ
(๔) ผูอ้ ํานวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ทําหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน และความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการทุกประเภท
ข้อ ๕ วิธีการและขั้นตอนในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ มีดังนี้
๕.๑ ก่ อ นเริ่ ม ประเมิ น ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ประกาศหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผล
การปฏิบัติราชการให้ข้าราชการทราบโดยทั่วกัน
๕.๒ ในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินกําหนดข้อตกลง
ร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยกําหนดกิจกรรม โครงการ
งาน ตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสําเร็จของงาน ค่าเป้าหมาย และน้ําหนักในการประเมินของแต่ละ
กิจกรรม โครงการ งาน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงาน รวมทั้งข้อตกลงเกี่ยวกับการ
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ทั้งนี้ การจัดทําข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นให้รวมถึง
ผู้กลับจากลาศึกษาต่อและฝึกอบรมและผู้ที่ได้รับคําสั่งให้มาช่วยราชการที่มหาวิทยาลัยด้วย
๕.๓ เมื่อผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ได้ตกลงและเห็นชอบร่วมกันแล้วให้ผู้ประเมิน
และผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อในข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและข้อตกลงการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ตามแบบที่กําหนด และเก็บไว้เป็นหลักฐานในการประเมิน
เมื่อสิ้นรอบการประเมิน ทั้งนี้ การจัดทําข้อตกลงดังกล่าวจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนแรก
ของรอบการประเมิน
/ ๕.๔ ในระหว่าง .….

-๔๕.๔ ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้รับการประเมิน
เพื่อการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเพื่อนําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะที่คาดหวังตามที่กําหนด
และหากมีกิจกรรม โครงการ หรืองานที่มีความสําคัญหรือเร่งด่วน ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน
อาจปรับปรุงข้อตกลงใหม่ได้ ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ
๕.๕ เมื่อสิ้น รอบการประเมิน ให้ผู้ป ระเมิน และผู้รับ การประเมิน ร่ว มกัน วิเ คราะห์
ผลสําเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ เพื่อหาความจําเป็นในการพัฒนา
เป็นรายบุคคล โดยทําการประเมินในแต่ละองค์ประกอบตามข้อตกลงที่กําหนด ดังนี้
(๑) การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน ให้ พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บตั ว ชี้ วั ด และ
ค่าเป้าหมายในแต่ละกิจกรรม โครงการ งาน และให้คะแนนผลการประเมิน โดยใช้สูตรในการคํานวณ
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด และระบุข้อมูลในแบบให้ครบถ้วน
(๒) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ให้ประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และสมรรถนะทางการบริหาร ตามข้อตกลงที่กําหนด
โดยพิจารณาพฤติกรรมบ่งชี้ในแต่ละระดับสมรรถนะ และพฤติกรรมบ่งชี้ในระดับนั้น ๆ จะต้องผ่านการ
ประเมิ น ทุก พฤติ ก รรมบ่ ง ชี้ จึ ง จะสามารถประเมิ น ในระดั บ ที่สู ง ต่ อ ไปได้ หากมี พ ฤติ ก รรมบ่ ง ชี้ ใ ด
“ไม่ผ่าน” ในระดับที่ประเมิน ถือว่า “ไม่ผ่าน” การประเมินในระดับนั้น ๆ และเมื่อประเมินครบทุก
สมรรถนะ ให้รวมคะแนนการประเมิน โดยใช้สูตรในการคํานวณตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ
กรอกข้อมูลในแบบให้ครบถ้วน
๕.๖ ให้ผู้ประเมิน นําผลการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของงานและการประเมิน พฤติกรรม
การปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) มากรอกในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แล้วประมวลผล
และจัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินแบบอิงกลุ่ม ทั้งนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงาน ประกาศช่วงคะแนนในแต่ละ
ระดับของการจัดกลุ่มให้ข้าราชการในสังกัดทราบ
๕.๗ ให้ผู้ป ระเมินแจ้งผลการประเมิน ทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมิน
ลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน
กรณี ที่ ผู้ รั บ การประเมิ น ไม่ ยิ น ยอมลงลายมื อ ชื่ อ รั บ ทราบผลการประเมิ น
ให้ดําเนินการหาพยานบุคคลลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินแล้ว
๕.๘ ให้มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น
และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผล
การปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
๕.๙ ให้หน่วยงาน และหรือผู้ประเมิน จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการในสังกัด ตามแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้กองบริหารงานบุคคลภายในวัน
สุดท้ายของรอบการประเมิน เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก่อนนําเสนอต่อ
อธิการบดี
๕.๑๐ ให้ผู้บังคับบัญชา และกองบริหารงานบุคคลจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐาน
ประกอบการประเมิน ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ ๔.๖

/ ๕.๑๑ ให้ผู้บังคับ .….

-๕๕.๑๑ ให้ผู้บังคับบัญชาและกองบริหารงานบุคคลนําผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาระบบการบริหารผลงาน เพื่อการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ ๔.๗
ข้อ ๖ ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น เนื่ อ งจากลั ก ษณะงาน สภาพที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการหรื อ มี เ หตุ
อันสมควร ให้มหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพิ่มเติมเป็นการ
เฉพาะตามที่เห็นสมควรก็ได้ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่ง เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
และให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

( นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ )
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

