
 
 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
พ.ศ.๒๕๕๔ 

**************************** 

 ตามที่ ก.พ.อ. ได้ปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จากระบบ
จ าแนกต าแหน่งตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับ เป็นระบบจ าแนกต าแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน มหาวิทยาลัยจึง
วางหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานบุคคลใหม่ 

เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน       
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  และประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
พ.ศ.๒๕๕๔” 

 

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี้  
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
“รองอธิการบดี”  หมายความว่า  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
“ผู้ช่วยอธิการบดี”  หมายความว่า  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
“คณบด”ี  หมายความว่า  คณบดีคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านัก/ สถาบัน หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ือ

อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส านัก/คณะ และให้หมายรวมถึง หัวหน้าส่วนราชการระดับกองในสังกัดมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏศรีสะเกษ 

“หัวหน้างาน”  หมายความว่า  หัวหน้าส่วนงานต่ ากว่ากองซึ่งได้รับการจัดต้ังโดยมหาวิทยาลัย 
“ก.พ.อ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
“ข้าราชการ”  หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 



-๒- 
 

“การประเมินผลการปฏิบัติราชการ”  หมายความว่า  การประเมินค่าของผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยพิจารณาผลสัมฤทธ์ิของงานในหน้าที่ทีไ่ด้รับ
มอบหมายซึ่งต้องมีการก าหนดดัชนีช้ีวัดหรือหลักฐานบ่งช้ีความส าเร็จของงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและ      
ผู้รับการประเมินและพิจารณาพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการตามสมรรถนะที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

 

ข้อ ๔  ให้มหาวิทยาลัยน าผลการประเมนิไปใช้ประกอบการบริหารทรพัยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ เช่น การ
แต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ การต่อเวลาราชการ  การให้
ออกจากราชการ การให้รางวัลประจ าปี รางวัลจูงใจและค่าตอบแทนต่างๆ 

 

ข้อ ๕  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ด าเนินการประเมินปีละสองรอบ ตามปีงบประมาณรอบละ
หกเดือน โดยรอบที่หนึ่งเปน็การประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป
และรอบที่สอง เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน 

  
ข้อ ๖  ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ส าหรับอธิการบดี 
(๒) อธิการบดี ส าหรับรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการและผู้ช่วยอธิการบดี 
(๓) คณบดี ส าหรับรองคณบดี และข้าราชการสังกัดคณะที่อยู่ในบังคับบัญชา 

 (๔) ผู้อ านวยการ ส าหรับรองผูอ้ านวยการ หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หัวหน้างานและข้าราชการสังกดั
สถาบัน/ส านัก หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส านัก ของมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏศรีสะเกษที่อยู่ในบังคับบัญชา 
 (๕) หัวหน้างาน ส าหรับรองหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายและข้าราชการสังกัดส่วนราชการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ ที่อยู่ในบังคับบัญชา 
 (๖) ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตาม ข้อ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕)  
แล้วแต่กรณี 

ทั้งนีห้ากผู้ประเมิน มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาตาม ข้อ ๕. ท าหน้าที่ประเมินแทน ให้จัดท าค าสั่งมอบ
อ านาจให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าว เป็นลายลักษณ์อักษร 

 

ข้อ ๗ การประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิของงาน 
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยผลสัมฤทธ์ิของงาน จะต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการจะต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่เกินร้อยละสามสิบ 

ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละห้าสิบ 

ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ที่ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารตาม
มาตรา ๑๘ (ข) (๑) - (๗) แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วน
คะแนนของแต่ละองค์ประกอบตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด โดยความเห็นชอบของ กบม.  
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ข้อ ๘ ในแต่ละรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินน าผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาจัดกลุ่มตามผล
คะแนน และแบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินออกเป็นห้ าระดับ โดยใช้ระดับผลการประเมินและช่วงคะแนน          
๕ ระดับ ดังนี้ 

ระดับผลการประเมิน ช่วงคะแนน (ร้อยละ) 
๑. ดีเด่น 
๒. ดีมาก 
๓. ดี 
๔.พอใช้ 
๕.ต้องปรับปรงุ 

๙๐ คะแนนข้ึนไป 
๘๐-๘๙ 
๗๐-๗๙ 
๖๐-๖๙ 
ต่ ากว่า ๖๐ 

 
ข้อ ๙ การประเมินผลการปฏิบัติราชการต้องมีความชัดเจน มีหลักฐานและให้เป็นไปตามแบบข้อตกลง   

การประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ แบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

ข้อ ๑๐ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินหลักฐานแสดงความส าเร็จของงาน 
และพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับการประเมิน เพื่อใช้ประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ 

ส าหรับแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาเก็บส าเนาไว้ที่หน่วยงานต้นสังกัด 
เป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมินและให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล จัดเก็บต้นฉบับไว้
ในแฟ้มประวัติข้าราชการหรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมก็ได้ 

 

ข้อ ๑๑  เพื่อให้มีกลไกสนับสนุนความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
จ านวน ๕ คน ท าหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย  
 (๑) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 

(๒) รองอธิการบดีและคณบดี เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

ข้อ ๑๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ด าเนินการตามวิธีการดังนี้ 
(๑) ก่อนเริ่มการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้มหาวิทยาลัยประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการให้

ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน 
(๒) ในแต่ละรอบของการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการ

มอบหมายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยก าหนดรายการงานที่ต้องปฏิบัติ ตัวช้ีวัดหรือหลักฐาน
บ่งช้ีความส าเร็จของงาน ค่าเป้าหมายและน้ าหนักในการประเมินของแต่ละตัวช้ีวัด ให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับลักษณะงาน รวมทั้งข้อตกลงเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน
ตรงกัน 
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(๓) เมื่อผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ตกลงและเห็นชอบร่วมกันแล้ว ให้ผู้ประเมินและผู้รับการ
ประเมินลงลายมือช่ือในข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานและข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ  ตามแบบที่ก าหนดและเก็บไว้เป็นหลักฐานเมื่อสิ้นรอบการประเมิน ทั้งนี้ การจัดท าข้อตกลงดังกล่าว
จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนแรกของรอบการประเมิน 

(๔) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้รับการประเมินเพื่อการปรับปรุง 
แก้ไขพัฒนา อันจะน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิของงาน สมรรถนะที่คาดหวังตามที่ก าหนดและหากมีรายการงานที่ต้องปฏิบัติ 
ซึ่งมีความส าคัญหรือเร่งด่วน ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินอาจปรับปรุงข้อตกลงใหม่ได้ ทั้งนี้จะต้องเป็นไป      
เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ 

(๕) เมื่อสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินควรร่วมกันท าการวิเคราะห์ผลส าเร็จของงาน 
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เพื่อหาความจ าเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคล โดยท าการประเมินในแต่ละ
องค์ประกอบตามข้อตกลงที่ก าหนดดังนี้ 
  (ก) การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน ให้พิจารณาเปรียบเทียบตัวข้ีวัดและค่าเป้าหมายในแต่ละ
ตัวช้ีวัด และให้คะแนนผลการประเมิน โดยใช้สูตรในการค านวณตามแบบที่ก าหนดและระบุข้อมูลในแบบ          
ให้ครบถ้วน 
  (ข) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าสายงาน 
และสมรรถนะทางการบริหาร ตามข้อตกลงที่ก าหนด โดยพิจารณาพฤติกรรมบ่งช้ีในแต่ละระดับของสมรรถนะ 
และพฤติกรรมบ่งช้ีในระดับนั้นๆ จะต้องผ่านการประเมินทุกพฤติกรรมบ่งช้ี จึงจะสามารถประเมินในระดับที่สูง
ต่อไปได้ หากมีพฤติกรรมบ่งช้ีใด “ไม่ผ่าน” ในระดับที่ประเมิน ถือว่า “ไม่ผ่าน” การประเมินในระดับนั้นๆ และ
เมื่อประเมินครบทุกสมรรถนะ ให้รวมคะแนนการประเมิน โดยใช้สูตรในการค านวณตามแบบที่ก าหนดและกรอก
ข้อมูลในแบบให้ครบถ้วน 

(๖) ในการประเมินผลการปฏิบตัิราชการในแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมิน
ทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมินไว้เป็นหลักฐาน 

กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือช่ือ ให้ด าเนินการหาพยานบุคคลมาลงลายมือช่ือไว้เป็น
หลักฐานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินแล้ว 

(๗) ให้มหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือข้าราชการ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก        
ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบ
การประเมินต่อไปให้ดีย่ิงข้ึน 

(๘) ให้ผู้ประเมินจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดหน่วยงานของตน เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน
และความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก่อนน าเสนอต่ออธิการบดี 
 

ข้อ ๑๓ รายละเอียดอื่นของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับ
นี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ ก.พ.ก าหนด 

 

ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกประกาศ หรือค าสั่งเพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

 



-๕- 
    
    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

 
(รองศาสตราจารย์ธง รุญเจริญ) 

                   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัตหิน้าที่แทน 
  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


