
  
 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

รอบการประเมินที่  ๒ 

_________________ 

 

โดยที่  ก.พ.อ.ไดประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ วันที่  ๓๐  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ประกาศหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖  และสภา

มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔   

ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งที่  ๒๔/๒๕๕๘  วาระที่ ๕.๓ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๘                   

จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการในมหาวิทยาลัยรามคําแหง  

สําหรับรอบการประเมินที่  ๒  ระหวางวันที่  ๑  เมษายน ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  ดังตอไปน้ี 

๑. องคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนนของแตละองคประกอบ 

     การประเมินผลการปฏิบัติราชการใหประเมินจาก ๓ องคประกอบ  คือ 

    ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิของงาน  สัดสวนคะแนนรอยละ  ๗๐ 

    ๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (สมรรถนะ) สัดสวนคะแนนรอยละ  ๒๐ 

    ๑.๓ องคประกอบอื่นๆ เชน พฤติกรรมการมาทํางาน  การรักษาวินัยและการประพฤติ

ตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ  ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน  การเขารวมกิจกรรม

ของมหาวิทยาลัย  และกิจกรรมของหนวยงานที่สังกัด  สัดสวนคะแนนรอยละ  ๑๐ 

ในกรณีที่เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินที่บรรจุใหมในระหวาง

รอบการประเมิน  ใหประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  โดยมีสัดสวนคะแนนของ

แตละองคประกอบ  รอยละ  ๕๐ 

๒. ผูประเมิน 

    ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ ๔ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง              

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔  เปนผูประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

    ในกรณีที่เปนการประเมินขาราชการผูไดรับมอบหมายใหมาชวยราชการหรือปฏิบัติ

ราชการในหนวยงาน  ใหหัวหนาหนวยงานที่ผูรับการประเมินไปชวยราชการ  หรือปฏิบัติราชการแลวแตกรณี

เปนผูใหขอมูลและความเห็น  เพื่อประกอบการประเมินของผูมีอํานาจหนาที่ประเมิน 

 



๒ 
 

๓. การดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ใหดําเนินการตามขั้นตอน  ดังน้ี 

    ๓.๑ ผูประเมินและผูรับการประเมินกําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงาน

และการประเมินการปฏิบัติราชการ  ใหแลวเสร็จกอนเริ่มรอบการประเมินฯ 

    หากมีกิจกรรมหรืองานที่สําคัญเกิดข้ึนระหวางรอบการประเมิน  หรือมีเน้ืองานและ

หนาที่ความรับผิดชอบของผูรับการประเมิน  เปลี่ยนไปจากที่ไดตกลงรวมกันไวเมื่อตนรอบการประเมิน                      

ผูประเมินและผูรับการประเมนิอาจรวมกันพิจารณาปรับปรงุขอตกลงดังกลาวใหเหมาะสม  เพื่อใชสําหรับการ

ประเมินเมื่อสิ้นสุดรอบการประเมิน 

    ๓.๒ กําหนดกิจกรรม/โครงการ/งาน และตัวช้ีวัดผลงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสม

กับลักษณะงาน  รวมทั้งหลักฐานบงช้ีความสําเรจ็ของงาน  โดยวิธีการถายทอดเปาหมายและตัวช้ีวัดผลสําเร็จ

ของงานจากบนลงลาง (Goal Cascading Method) และหรือความคาดหวังของผูรับบริการ (Customer 

Focused Method) 

    ๓.๓ ผลสัมฤทธ์ิของงานใหประเมินจากปริมาณผลงาน  คุณภาพผลงาน  ความรวดเร็ว

หรือตรงตามเวลาที่กําหนด หรือความประหยัด หรือความคุมคาของการใชทรัพยากร 

    ๓.๔ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ใหประเมินจากสมรรถนะหลัก ๕ ดาน  

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ๖  ดาน  และสมรรถนะทางการบริหาร  ๕  ดาน 

    ๓.๕ ผูประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมิน  ตองเปนผูบังคับบัญชาใน

หนวยงานของมหาวิทยาลัยที่จัดต้ังตามกฎหมายหรือโดยมติสภามหาวิทยาลัย 

    ๓.๖ ในแตละรอบการประเมนิ  ใหผูประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูรับการ

ประเมิน  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ไดประกาศไว  และตามขอตกลงที่ไดทําไวกับผูรับการประเมิน 

    ๓.๗ ในระหวางรอบการประเมิน  ใหผูประเมินใหคําปรึกษาแนะนําผูรับการประเมินเพื่อ

การปรับปรุง  แกไข  พัฒนา  เพื่อนําไปสูผลสัมฤทธ์ิของงาน  และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) 

และเมื่อสิ้นรอบการประเมิน  ผูประเมินกับผูรับการประเมินควรรวมกันวิเคราะหผลสําเร็จของงาน                   

และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) เพื่อหาความจําเปนในการพัฒนาเปนรายบุคคลดวย  

    ๓.๘ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแตละครั้ง  ใหผูประเมินแจงผลการประเมิน

ใหผูรับการประเมนิทราบเปนรายบุคคล  โดยใหผูรับการประเมินลงลายมือช่ือรบัทราบผลการประเมิน กรณีที่

ผูรับการประเมินไมยินยอมลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน  ใหขาราชการที่อยูในหนวยงานเดียวกัน

อยางนอยหน่ึงคนลงลายมือช่ือเปนพยานวาไดมีการแจงผลการประเมินดังกลาวแลวดวย 

๔. ขอตกลงและแบบท่ีใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการมี  ๓  แบบ  ไดแก 

    ๔.๑ แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

    ๔.๒ ขอตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน (องคประกอบที่ ๑) 

    ๔.๓ ขอตกลงและแบบประเมิ นพฤติกรรมการปฏิบั ติราชการ (สมรรถนะ )                   

(องคประกอบที่ ๒) 
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๕. ระดับผลการประเมิน 

  ใหจัดกลุมคะแนนระดับผลการประเมินเปน  ๕  ระดับ  ในแตละระดับใหแบงเปนระดับยอย  

ดังน้ี 

ระดับผลการประเมิน/คะแนน คะแนน 

๕.๑ ดีเดน  ๙๐ – ๑๐๐  

 -  ดีเดน  ๑ ๙๕ – ๑๐๐ 

 -  ดีเดน  ๒ ๙๐ – ๙๔ 

   

๕.๒ ดีมาก  ๘๐ – ๘๙  

 - ดีมาก  ๑ ๘๕ – ๘๙ 

 - ดีมาก  ๒ ๘๐ – ๘๔ 

   

๕.๓ ดี  ๗๐ – ๗๙  

 - ดี  ๑ ๗๕ – ๗๙ 

 - ดี  ๒ ๗๐ – ๗๔ 

   

๕.๔ พอใช  ๖๐ – ๖๙  

 - พอใช  ๑ ๖๕ – ๖๙ 

 - พอใช  ๒ ๖๐ – ๖๔ 

   

      ๕.๕  ตองปรับปรุง  คะแนนตํ่ากวา ๖๐   

                      หากมีเศษคะแนนเกิน  ๐.๕  ใหปดข้ึน 

  ๖. การประกาศชื่อ 

      ใหมหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือขาราชการในสังกัด  ซึ่งมีผลการปฏิบัติราชการอยูใน

ระดับดีเดนและดีมาก  ในที่เปดเผยใหทราบโดยทั่วกัน เพื่อเปนการยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนา

ผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินตอไปใหดีย่ิงข้ึน 

  ๗. การเสนอผลการปฏิบัติราชการตอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ 

  ใหผูประเมินหรือผูไดรับมอบหมาย  โดยความเห็นชอบของผูบังคับบัญชาหรือผูบังคับบัญชา

เหนือข้ึนไปอีกช้ันหน่ึง  จัดสงผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในหนวยงานของตน  เสนอตอ

คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ซึ่งทําหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับ

มาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  กอนเสนอตออธิการบดี 
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  ๘. ระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความสําเร็จของงาน 

      ๘.๑ ใหสงตนฉบับแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ป.ม.ร.๑)                 

ใหคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  เพื่อพิจารณาผลการประเมิน  เสร็จแลวให

กองการเจาหนาที่เก็บไวเปนหลักฐาน  

      ๘.๒. ใหจัดเก็บสําเนาแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ป.ม.ร.๑) ตนฉบับ

ขอตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน (แบบ ป.ม.ร.๒) และขอตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการ

ปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (แบบ ป.ม.ร.๓)  และหลักฐานแสดงสถิติวันลา หลักฐานแสดงปริมาณงาน และ

หลักฐานแสดงความสําเร็จของงานไวที่หนวยงานที่ผูรับการประเมินสังกัดอยูอยางนอยสองรอบการประเมิน 

  ๙.  ใหใชหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามประกาศน้ี                     

กับพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางงบรายได และลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราว  โดยอนุโลม  

 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

  

    ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๓   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยวุฒิศักด์ิ   ลาภเจริญทรัพย) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

   

 

  

 

................................................/ ร่าง 

.........................................../ พมิพ์ 

.........................................../ ทาน 

.........................................../ ตรวจ 


