
๑ 

 

 
 

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 
เรื่อง  หลักเกณฑ�การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีและผู'อํานวยการ 

 

  ด�วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� มีความจําเป�นต�องปรับตัวให�ทันกับสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปในป$จจุบัน  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�  จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ�   
ว+าด�วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีและผู�อํานวยการ ท่ีมาจากการสรรหาตามข�อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�  ว+าด�วยการสรรหาคณบดี  และข�อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร�  ว+าด�วยการสรรหาผู�อํานวยการ  ให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน  อีกท้ังเพ่ือให�เป�นไปตาม
เกณฑ�การประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  และเกณฑ�การประเมิน
คุณภาพภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒)  และ  (๑๕) มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๓๔  และมาตรา ๔๐  

แห+งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘  และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      

ราชมงคลรัตนโกสินทร� ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๔   จึงกําหนดหลักเกณฑ�

การประเมินฯ  ไว�ดังนี้ 

๑.  วัตถุประสงค�ของการประเมิน 
  ๑.๑  เพ่ือให�ทราบถึงผลการปฏิบัติงานประจําปFของคณบดีและผู�อํานวยการซ่ึงเป�นผู�บริหารท่ีมา
จากการสรรหา  ท่ีสอดคล�องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
  ๑.๒  เพ่ือให�คณบดีและผู�อํานวยการทบทวน  ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง      
ซ่ึงจะช+วยสร�างความเข�มแข็งในการปฏิบัติงาน  เพ่ือก+อให�เกิดการพัฒนาหน+วยงานอย+างเป�นระบบและต+อเนื่อง  
สอดคล�องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

๒.  หลักเกณฑ�ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

              ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของรัฐ 

๓.  เกณฑ�การประเมิน 
      ก.  ประเด็นในการประเมินคณบดี ผู'อํานวยการ ประกอบด'วย 
  ๑.  สมรรถนะ  ประกอบด�วย  ประเด็นย+อยคือ 
   ๑.๑  ภาวะผู�นําการนําองค�กรอย+างมีวิสัยทัศน� 
    ๑.๑.๑  ภาวะผู�นําในการพัฒนาหน+วยงาน 



๒ 

 

    ๑.๑.๒  การบรรลุเปIาหมายตามแผนพัฒนาหน+วยงานและมหาวิทยาลัย 
    ๑.๑.๓  ตัวอย+างท่ีแสดงภาวะผู�นํา 

   ๑.๒  การดําเนินงานของหน+วยงานอย+างเป�นรูปธรรม 
    ๑.๒.๑  รูปแบบและข้ันตอนหรือคู+มือการปฏิบัติงาน 
    ๑.๒.๒  ตัวอย+างการแก�ป$ญหาในการปฏิบัติงาน 
   ๑.๓  การกํากับ  ติดตามงาน 
    ๑.๓.๑  การมีวิธีการหรือเทคนิคติดตามงานให�ประสบผลสําเร็จ 
    ๑.๓.๒  ตัวอย+างภาพสําเร็จในการติดตามงาน 
  ๒.  ความรู�และทักษะทางการบริหาร  ประกอบด�วย  ประเด็นย+อยคือ 
   ๒.๑  ความสามารถทางการบริหาร 
    ๒.๑.๑  การบริหารงานตามภารกิจ 
    ๒.๑.๒  การบริหารงานแบบธรรมาภิบาล 
    ๒.๑.๓  การบริหารจัดการท่ัวไป 
   ๒.๒  ความสามารถด�านการบูรณาการวิชาการและวิชาชีพ 
    ๒.๒.๑  การบริหารงานในตําแหน+งและหน�าท่ี 
    ๒.๒.๒  การบริหารงานโดยใช�วิธีการหรือเทคนิคตามวิชาชีพ 
   ๒.๓  คุณลักษณะส+วนบุคคล 
    ๒.๓.๑  การมีคุณธรรม  จริยธรรมเป�นท่ียอมรับของสังคม 
    ๒.๓.๒  การสร�างพลังขับเคลื่อน  แรงจูงใจ  มนุษยสัมพันธ�  การสื่อสาร    
ทํางานเป�นทีม  การมีวินัย  ทํางานเพ่ือส+วนรวม 
  ๓.  แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาหน+วยงานท่ีเสนอต+อสภามหาวิทยาลัยฯ  ประกอบด�วย  
ประเด็นย+อยคือ 
   ๓.๑  แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาหน+วยงานท่ีเสนอต+อสภามหาวิทยาลัยฯ 
    ๓.๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ตามแผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาหน+วยงาน 
    ๓.๑.๒  ภาพความสําเร็จ  หรือป$ญหา  อุปสรรค  แนวทางแก�ไข  และ
ข�อเสนอแนะ 
    ๓.๑.๓  ตัวอย+างท่ีแสดงภาพความสําเร็จอย+างเป�นรูปธรรม 
   ๓.๒ ผลลัพธ�ของงาน 
    ๓.๒.๑  ผลลัพธ�ท่ีนําไปสู+แนวปฏิบัติท่ีดี  หรือตัวอย+าง  หรือนวัตกรรม  หรือการ
ออกแบบ  หรือการนําไปใช�ประโยชน�ในการสร�างชื่อเสียงให�หน+วยงานหรือมหาวิทยาลัย 
    ๓.๒.๒  การได�รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณหรือคํายกย+องชมเชย 

 



๓ 

 

      ข.  เกณฑ�ประเมิน 
  เกณฑ�การประเมินแบ+งเป�น  ๕  ระดับ 
   คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑-๕.๐๐  หมายถึง  ระดับดีมาก 
   คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑-๔.๕๐ หมายถึง  ระดับดี 
   คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑-๓.๕๐ หมายถึง  ระดับพอใช� 
   คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๑-๒.๕๐ หมายถึง  ระดับควรปรับปรุง 
   คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐-๑.๕๐ หมายถึง  ระดับต�องปรับปรุง 
  ผู�รับการประเมินต�องได�รับคะแนนเฉลี่ยต้ังแต+  ๓.๕๑  ข้ึนไป  จึงจะถือว+าเป�นผู�ผ+านการประเมิน 

๔.  ระยะเวลาในการประเมิน 
 ในการดํารงตําแหน+งหนึ่งวาระ  ให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้  

๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งท่ีหนึ่งเม่ือครบหนึ่งปFของการปฏิบัติงาน  และจะต�องดําเนินการให�แล�ว
เสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต+วันท่ีครบหนึ่งปFของการปฏิบัติงาน   

๒. ประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งท่ีสองเม่ือครบสองปFของการปฏิบัติงาน  โดยต�องดําเนินการให�แล�วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน  นับแต+วันท่ีครบปFท่ีสองของการปฏิบัติงาน 

๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งท่ีสามเม่ือครบสามปFหกเดือนของการปฏิบัติงาน  โดยต�องดําเนินการให�
แล�วเสร็จก+อนวันครบวาระการปฏิบัติงานไม+น�อยกว+าหนึ่งร�อยยี่สิบวัน 

๕.  คณะกรรมการประเมิน 
 ให�สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�  แต+งต้ังคณะกรรมการประเมินโดยการเสนอเรื่องจาก
มหาวิทยาลัยจํานวน  ๒  ชุด  ภายในหกสิบวันก+อนถึงระยะเวลาในการประเมินแต+ละครั้ง  ตามองค�ประกอบดังนี้ 
ชุดท่ี  ๑  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีและผู'อํานวยการวิทยาลัย  ประกอบด'วย 
  ๑.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ  เป�นประธานกรรมการ 
  ๒.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงมิใช+ผู�ดํารงตําแหน+งประธานกรรมการ   
จํานวน  ๒  คน  เป�นกรรมการ 
  ๓.  กรรมการสภาวิชาการจากผู�ทรงคุณวุฒิ  จํานวน  ๒  คน  เป�นกรรมการ 
           ให�สภามหาวิทยาลัยฯ  แต+งต้ังรองอธิการบดี  ๑  คนเป�นเลขานุการ  และอาจแต+งต้ังบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยอีก  ๑ – ๒  คนเป�นผู�ช+วยเลขานุการ 
ชุดท่ี  ๒  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู'อํานวยการสถาบันหรือสํานัก  ประกอบด'วย 
  ๑.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ  เป�นประธานกรรมการ 
  ๒.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงมิใช+ผู�ดํารงตําแหน+งประธานกรรมการ   
จํานวน  ๒  คน  เป�นกรรมการ 
 
 



๔ 

 

  ๓.  กรรมการสภาวิชาการจากผู�ทรงคุณวุฒิ  จํานวน  ๒  คน  เป�นกรรมการ 
            ให�สภามหาวิทยาลัยฯ  แต+งต้ังรองอธิการบดี  ๑  คนเป�นเลขานุการ  และอาจแต+งต้ังบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยอีก  ๑ – ๒  คนเป�นผู�ช+วยเลขานุการ 
 
๖.  วิธีและเกณฑ�การปฏิบัติ 
  ๖.๑  ให�คณบดี  ผู�อํานวยการ  ประเมินและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของตนเองเสนอต+อ
อธิการบดี  เพ่ือเสนอต+อคณะกรรมการประเมิน  ภายในสามสิบวันก+อนถึงระยะเวลาในการประเมินแต+ละครั้ง 
  ๖.๒  ให�คณะกรรมการประเมินศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานของผู�รับการประเมิน  และอาจ
สัมภาษณ�ความคิดเห็นของบุคลากรในหน+วยงาน  หรือนักศึกษาในคณะและบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข�อง  เยี่ยมชมดู
งาน  สถานท่ี  หรือตรวจสอบเอกสารอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงานของผู�รับการประเมินเพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู�รับการประเมิน  โดยใช�แบบประเมินผลแนบท�ายประกาศฉบับนี้  ในการประเมิน 
  ๖.๓  ให�คณะกรรมการประเมินนําเสนอผลการประเมินต+อสภามหาวิทยาลัยฯ  ภายในสามสิบวัน
นับแต+ประเมินเสร็จสิ้นตามระยะเวลาในข�อ  ๔ 
  ๖.๔  สําหรับการประเมินครั้งท่ีหนึ่ง  ให�สภามหาวิทยาลัยฯ  แจ�งผลการประเมินให�ผู�รับการ
ประเมินทราบพร�อมกับข�อคิดเห็นตลอดจนข�อแนะนําต+างๆ   
  ๖.๕  สําหรับการประเมินครั้งท่ีสองและครั้งท่ีสาม  ให�ปฏิบัติดังนี้ 
       ๖.๕.๑  ในกรณีท่ีผู�รับการประเมินได�รับคะแนนเฉลี่ยต้ังแต+  ๓.๕๑  ข้ึนไป  ให�สภา
มหาวิทยาลัยฯ  แจ�งผู�รับการประเมินเก่ียวกับข�อคิดเห็นตลอดจนข�อแนะนําต+างๆ   
   ๖.๕.๒  ในกรณีท่ีผู�รับการประเมินได�รับคะแนนเฉลี่ยต้ังแต+  ๒.๕๑  ข้ึนไป  แต+   ไม+ถึง  
๓.๕๑  ให�สภามหาวิทยาลัยฯ  แจ�งผู�รับการประเมินเก่ียวกับข�อคิดเห็นตลอดจนข�อแนะนําต+างๆ  และให�นําผลการ
ประเมินประกอบการประเมินผลในครั้งต+อไป   

๖.๕.๓    ในกรณีท่ีผู�รับการประเมินได�รับคะแนนเฉลี่ยน�อยกว+า  ๒.๕๑  ให�สภา
มหาวิทยาลัยฯ  ลงมติให�พ�นจากตําแหน+งตามมาตรา  ๒๕  วรรคสาม  (๖)  มาตรา  ๓๔  วรรคสี่  และมาตรา  ๔๐  
วรรคสอง  โดยต�องประกอบด�วยคะแนนเสียงไม+น�อยกว+า  สองในสามของจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  
ท้ังหมด 
   ๖.๕.๔  ในกรณีการลงมติตามข�อ  ๖.๕.๓  มีคะแนนเสียงไม+ถึงสองในสามของจํานวน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ท้ังหมด  ให�ผู�รับการประเมินดํารงตําแหน+งต+อไปได�  โดยสภามหาวิทยาลัยฯ  ต�อง
กําหนดให�มีการประเมินอีกครั้งภายในหกเดือนนับแต+วันท่ีสภามหาวิทยาลัยฯ  มีมติให�ดํารงตําแหน+งอยู+ต+อไป  โดย
ใช�หลักเกณฑ�การประเมินตามประกาศฉบับนี้ทุกประการ 
 
๗.  บทเฉพาะกาล 
  คณบดีหรือผู�อํานวยการท่ีเข�าสู+การดํารงตําแหน+งเป�นเวลาเกินกว+าสิบเดือนนับถึงวันท่ีประกาศฉบับ
นี้มีผลบังคับใช�  ให�เข�าสู+การประเมินครั้งท่ีหนึ่งตามประกาศฉบับนี้โดยเร็วท่ีสุด  โดยให�คณบดีหรือผู�อํานวยการนั้น  



๕ 

 

ประเมินและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของตนเองเสนอต+ออธิการบดี  เพ่ือเสนอต+อคณะกรรมการประเมิน  
ภายในสามสิบวันนับแต+ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช�  และให�มหาวิทยาลัยฯ  เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือแต+งต้ัง
คณะกรรมการประเมินตามองค�ประกอบ    ในข�อ  ๕  เพ่ือให�คณะกรรมการประเมินดําเนินการประเมินให�แล�วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต+วันท่ีสภามหาวิทยาลัยฯ  มีคําสั่งแต+งต้ัง  และรายงานให�สภามหาวิทยาลัยฯ  ทราบภายใน
สามสิบวันนับแต+ประเมินเสร็จสิ้น  และให�เข�าสู+การประเมินครั้งท่ีสองและครั้งท่ีสามตามระยะเวลาในข�อ  ๔  

  ประกาศ  ณ   วันท่ี        ๒๘   กุมภาพันธ�  พ.ศ. ๒๕๕๔   
 
 
 
          ( นายประพัฒน�  โพธิวรคุณ ) 
                      นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 
 


