ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิข์ องงาน ความรูค้ วามสามารถ ทักษะ สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับตําแหน่ง
สมรรถนะทางการบริหาร และระดับคุณภาพของผลงานตามประเภทตําแหน่ง
เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งสูงขึ้น
-------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรกําหนดเกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ
สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง สมรรถนะทางการบริหาร และระดับคุณภาพของผลงานตามประเภท
ตําแหน่ง รวมทั้งแบบประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ให้เป็นไปตามความในข้อ ๑๓
และ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการบริหารงาน
บุ ค คลมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี (ก.บ.ม.) จึ ง มี ม ติ ใ นคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/๒๕๕๙ เมื่ อ วั น ที่
13 มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙ ให้ ป ระกาศเกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ
สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง สมรรถนะทางการบริหาร และระดับคุณภาพของผลงานตามประเภท
ตําแหน่ง เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรี ย กว่ า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี เรื่ อ ง เกณฑ์ ก ารตั ด สิ น
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง สมรรถนะทางการ
บริหาร และระดับคุณภาพของผลงานตามประเภทตําแหน่ง เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดา ประกาศ คําสั่ง หรือมติอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศ
นี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
“ก.บ.ม.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
“บุคคล” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี และให้หมายความรวมถึงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
“ผลสัมฤทธิ์ของงาน” หมายความว่า งานที่ปฏิบัติได้ผลผลิตตามเป้าหมายและเกิดผล
ลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของตําแหน่งที่ครองอยู่
“ความรู้ความสามารถ” หมายความว่า ความรู้ความสามารถที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน
และความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ

๒
“สมรรถนะ” หมายความว่า สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง และ
สมรรถนะทางการบริหาร
“ทักษะ” หมายความว่า ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะ
การคํานวณ และทักษะการจัดการข้อมูล
“ผลงาน” หมายความว่า ผลงานที่เกิดขึ้นจากการค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียงจาก
การสั่งสม ความรู้ ประสบการณ์ในการทํางานเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน จะ
เป็นผลงานลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือหลายลักษณะ ที่ผู้ยื่นขอกําหนดระดับตําแหน่ง ได้จัดทําขึ้นเพื่อ
แสดงถึงความเป็นผู้ชํานาญงาน ผู้ชํานาญงานพิเศษ ผู้ชํานาญการ ผู้ชํานาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ข้อ ๕ เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงานในตําแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่ จํ าเป็ น สํ าหรับ ตํ าแหน่ ง สมรถนะทางการบริ ห าร ให้ มี ร ะดั บ และเกณฑ์ ก ารประเมิ น
ตามคู่มือและแบบประเมินแนบท้ายประกาศนี้
กรณี ไม่ ผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น ตามวรรคหนึ่ ง ครบทุ ก ตั วชี้ วัด ให้ ป ระเมิ น ซ้ํ าอี ก ครั้ง
ในตัวชี้วัดหรือสมรรถนะหรือทักษะที่มีผลการประเมินต่ํากว่าเกณฑ์ ภายในระยะเวลา 180 วันนับจากวัน
ประกาศผลการประเมิน หากยังไม่ผ่านครบทุกตัวชี้วัดให้ถือว่าสิ้นสุดกระบวนการประเมินในครั้งนั้น และ
จะเริ่มประเมินเข้าสู่ตําแหน่งใหม่ได้ในอีกไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ประกาศผลการประเมินครั้งนั้น
ข้อ ๖ เกณฑ์การตัดสินคุณภาพผลงานตามประเภทตําแหน่ง ดังนี้
(๑) ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญงานพิเศษ ต้องอยู่ใน
ระดับดี
(๒) ตําแหน่ งประเภทวิชาชีพ เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดั บชํ านาญการ ระดับ
ชํานาญการพิเศษ ต้องอยู่ในระดับดี ระดับเชี่ยวชาญต้องอยู่ในระดับดีมาก
(๓) ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษในตําแหน่งที่
ปรึกษาต้องอยู่ในระดับดีเด่น
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีข้อขัดข้อง หรือปัญหาจาก
การปฏิบัติจากประกาศนี้ ให้ ก.บ.ม. เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กองนโยบายและแผน

