(สําเนา)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๔
---------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผล

การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
“คณะกรรมการประจําส่วนงาน” ให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการทีอ่ ธิการบดีแต่งตั้ง
สําหรับสํานักงานอธิการบดี และที่นายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งสําหรับสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทํา
หน้าที่คณะกรรมการประจําส่วนงานตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๔ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ มีดังนี้
๔.๑ ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ได้แก่
(๑) อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
(๒) หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๑) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐
(๓) รองอธิการบดีผู้ที่ได้รับมอบหมายให้กํากับดูแลหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดี
ทั้งนี้ ผูป้ ระเมินผลการปฏิบัติราชการตาม (๒) และ (๓) อาจมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงาน
ภายในส่วนงาน หรือเทียบเท่าทําหน้าที่กลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการในเบื้องต้น

-๒๔.๒ รอบการประเมิน ให้ประเมินปีละ ๒ ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้
รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม
รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน
๔.๓ องค์ประกอบและสัดส่วนของการประเมิน ให้ใช้องค์ประกอบและสัดส่วนในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการ ดังนี้
(๑) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว
หรือตรงตามเวลาที่กําหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร และให้สัดส่วนคะแนน
ในการประเมิน ร้อยละ ๗๐
(๒) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ให้ประเมินจากสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ประจําสายงาน สมรรถนะทางการบริหาร ให้สัดส่วนในการประเมิน ร้อยละ ๓๐
๔.๔ การจัดระดับและช่วงคะแนนในแต่ละระดับของการประเมิน
ในแต่ละรอบการประเมิน ให้นําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการมาจัดกลุ่ม
ตามผลคะแนน โดยให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมิน ออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้
และต้องปรับปรุง และให้ประเมินโดยใช้ช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจํา
ส่วนงานกําหนด
ทั้งนี้ ช่วงคะแนนประเมินในระดับพอใช้ต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละหกสิบ
๔.๕ แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ใช้แบบตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้
(๑) แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบหมายเลข ๑)
(๒) แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
(แบบหมายเลข ๒) โดยให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการประจําส่วนงาน
(๓) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบหมายเลข ๓)
๔.๖ การจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐาน
(๑) ให้หัวหน้าส่วนงานเก็บสําเนาแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และจัดเก็บต้นฉบับข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ (สมรรถนะ) พร้อมหลักฐานการประเมินของข้าราชการในสังกัดไว้ที่ส่วนงาน หรือหน่วยงาน
เป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน
(๒) ให้กองการเจ้าหน้าที่ จัดเก็บต้นฉบับแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ไว้ในแฟ้มประวัติข้าราชการ หรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม
๔.๗ การบริหารผลการประเมิน ให้นําผลการประเมินไปใช้ประกอบการแต่งตั้ง
การเลื่อนเงินเดือน การให้ออกจากราชการ และการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการ รวมทั้งนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารงานบุคคลในเรื่องต่าง ๆ

-๓๔.๘ กลไกสนับสนุนความโปร่งใสและเป็นธรรมในการประเมินผล ให้อธิการบดีแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา ทําหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการทุกประเภท
โดยให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๕ วิธีการและขั้นตอนในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ มีดังนี้
๕.๑ ในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผูร้ ับการประเมินกําหนดข้อตกลงร่วมกัน
เกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยกําหนดกิจกรรม โครงการ งาน ตัวชี้วัด
หรือหลักฐานบ่งชี้ความสําคัญของงาน ค่าเป้าหมาย และน้ําหนักในการประเมินของแต่ละกิจกรรม โครงการ
งาน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงาน รวมทั้งข้อตกลงเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ (สมรรถนะ) ทั้งนี้ การจัดทําข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นให้รวมถึงผู้กลับจากลาศึกษาต่อและฝึกอบรมด้วย
๕.๒ เมื่อผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ได้ตกลงและเห็นชอบร่วมกันแล้ว ให้ผู้ประเมินและ
ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อในข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ตามแบบที่กําหนด และเก็บไว้เป็นหลักฐานในการประเมินเมื่อสิ้นรอบการประเมิน
ทั้งนี้ การจัดทําข้อตกลงดังกล่าวจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนที่สองของรอบการประเมิน
๕.๓ ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้รับการประเมิน
เพื่อการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเพื่อนําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะที่คาดหวังตามที่กําหนด
และหากมีกิจกรรม โครงการ หรืองานที่มีความสําคัญหรือเร่งด่วน ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน
อาจปรับปรุงข้อตกลงใหม่ได้ ทั้งนี้จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ
๕.๔ เมื่อสิ้นรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ร่วมกันวิเคราะห์ผลสําเร็จ
ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ เพื่อหาความจําเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคล
โดยทําการประเมินในแต่ละองค์ประกอบตามข้อตกลงที่กําหนด ดังนี้
(๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้พิจารณาเปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ในแต่ละกิจกรรม โครงการ งาน และให้คะแนนผลการประเมิน โดยใช้สูตรในการคํานวณตามแบบที่กําหนด
และระบุข้อมูลในแบบให้ครบถ้วน
(๒) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ให้ประเมินสมรรถนะหลัก
สมรรถนะประจําสายงาน และสมรรถนะทางการบริหาร ตามข้อตกลงที่กําหนด โดยพิจารณาพฤติกรรมบ่งชี้ใน
แต่ระดับของสมรรถนะ และพฤติกรรมบ่งชี้ในระดับนั้น ๆ จะต้องผ่านการประเมินทุกพฤติกรรมบ่งชี้ จึงจะ
สามารถประเมินในระดับที่สูงต่อไปได้ หากมีพฤติกรรมบ่งชี้ใด “ไม่ผ่าน” ในระดับที่ประเมิน ถือว่า “ไม่ผ่าน”
การประเมินในระดับนั้น ๆ และเมื่อประเมินครบทุกสมรรถนะ ให้รวมคะแนนการประเมินโดยใช้สูตรใน
การคํานวณตามแบบที่กําหนด และกรอกข้อมูลในแบบให้ครบถ้วน

-๔๕.๕ ให้ผู้ประเมินนําผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ (สมรรถนะ) มากรอกในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบหมายเลข ๓) ในส่วนที่ ๒
แล้วประมวลผล และจัดกลุม่ คะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําส่วนงานกําหนด
ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนงาน ประกาศช่วงคะแนนในแต่ละระดับของการจัดกลุ่มให้ข้าราชการในสังกัดทราบ
๕.๖ ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมิน
ลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน
ให้ข้าราชการในสังกัดอย่างน้อยหนึ่งคน ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้ว
และให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ
โดยทั่วกัน
๕.๗ ให้ส่วนงาน หรือหน่วยงาน และหรือผู้ประเมิน จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการในสังกัด ตามแบบสรุปการประเมินที่กําหนด (แบบหมายเลข ๓) ให้กองการเจ้าหน้าที่
ภายในวันสุดท้ายของรอบการประเมิน เพือ่ รวบรวมเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา และเสนอต่ออธิการบดีต่อไป
๕.๘ ให้หัวหน้าส่วนงาน จัดเก็บผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ในการบริหารงานบุคคลและ
พัฒนาระบบการบริหารผลงาน เพื่อการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์กําหนดในข้อ ๔.๗
ข้อ ๖ รายละเอียดอื่นของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ไม่ได้ระบุไว้
ในข้อบังคับนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
ข้อ ๗ ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อ ๕.๑ ถึงข้อ ๕.๖ ให้หัวหน้า
ส่วนงานเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
ข้อ ๘ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๙ การใดที่ได้ดําเนินการไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔
ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ)
สําเนาถูกต้อง
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ตารางแนบ (*โปรดคลิกทีแ่ บบหมายเลข)
• แบบหมายเลข ๑ ประกอบการประเมินงวดที่ ๒
• แบบหมายเลข ๒ ประกอบการประเมินงวดที่ ๒
• แบบหมายเลข ๓ ประกอบการประเมินงวดที่ ๒

