คู่มือ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีหรือผู้อานวยการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
…………………………
หลักการและเหตุผล
การประเมินหรือการประเมิน ผล เป็นกระบวนการดาเนินงานด้านการกากับ ควบคุม เพื่อติดตามผล
ความก้าวหน้าของภารกิจหรือประเมินว่า ภารกิจสาเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ในการ
พิเคราะห์ตรวจสอบว่า ผลงานบรรลุหรือไม่บรรลุ เมื่อเทียบกับเกณฑ์หรือดัชนีหรือตัวบ่งชี้หรือตัวขี้วัด (Kpis) ที่
กาหนดไว้ล่วงหน้า ส่วนรูปแบบการประเมินเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นกับการใช้ประโยชน์ของผลการประเมินเป็นหลัก
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงกาหนดความมุ่งหมายหลักของการประเมินผู้บริหารเฉพาะที่ มาจาก การสรรหาจากสภา
มหาวิทยาลัยไว้ว่า เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่กาหนดไว้ในตัวบ่งชี้
ที่ 7.1 ภาวะผู้นาของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับของสภาบัน กาหนดเกณฑ์ไว้ 7 ข้อ โดยให้สภา
มหาวิ ท ยาลั ย ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกฎหมาย ให้ ผู้ บ ริ ห ารมี วิ สั ย ทั ศ น์ บ ริ ห ารงานด้ ว ย หลั กธรรมาภิ บาลและสภา
มหาวิทยาลัย ประเมินผลการบริ หารงานของมหาวิทยาลัย และผู้ บริหารที่ได้ทาข้อตกลงร่ว มกันระหว่าง สภา
มหาวิทยาลัย กับผู้บริหารนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน อย่างเป็นรูปธรรมและรายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ การประกันคุณภาพภายนอก (EQA) ที่กาหนดไว้ตัวบ่งชี้ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ให้มีการประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและจัดการ
ให้บรรลุผลสาเร็จตามแผน โดยเน้นความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
ทั้งนี้ ในแผนของมหาวิทยาลัย ในพันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการได้กาหนดให้มีการพัฒนาองค์กรเข้าสู่องค์กร
คุณภาพ โดยมีเป้าประสงค์หลัก ให้มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
นิยามศัพท์
1. หลักเกณฑ์การประเมิน หมายถึง ประเด็นการประเมิน กรอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัด
ข้อปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติหรือแนวทางหรือขั้นตอนที่คณบดีหรือผู้อานวยการ รวมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตาม
2. ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการดาเนินงานหรือผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนบริหารจัดการ
และแผนพัฒนาหน่วยงานที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยการนาแผนฯและผลการดาเนินงานตามเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินและตัดสินใจ
3. คณบดีหรือผู้อานวยการหมายถึง หัวหน้าหน่วยงานที่มาจากการสรรหาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี (คณบดีหรือผู้อานวยการวิทยาลัย ) และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการสรรหาผู้อานวยการ (ผอ.สานักหรือผอ.สถาบัน)
4. นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาหน่วยงานที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย หมายถึง ข้อตกลง
หรือข้อสัญญาหรือข้อผูกพันหรือพันธสัญญาที่คณบดี หรือผู้อานวยการที่ได้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวที่
นาเสนอต่อสภาวิทยาลัยในรอบสุดท้ายจนได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย
5. อุดมการณ์ของผู้บริหาร หมายถึง วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ภาวะผู้นาในการนาองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์
ที่แถลงไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย ในด้านปรัชญา ปณิ ธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ รวมทั้ง
เทคนิควิธีการบริหารและจัดการและแผนพัฒนาหน่วยงาน

6. แผนพัฒนาหน่วยงาน หมายถึง แผนแม่บททางวิชาการและแผนแม่บทการบริหารจัดการ
6.1 แผนแม่บททางวิชาการ
6.1.1 แผนแม่บททางวิชาการของคณะหรือวิทยาลัย หมายถึง กรอบการพัฒนาของ
แผนพัฒนาตามพันธกิจหลักของหน่วยงานที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย อาทิ ด้านคุณภาพบัณฑิต ด้านการวิจัย
สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการบริหารจัดการ เป็นต้น
6.1.2 แผนแม่บททางวิช าการของสานักหรือสถาบัน หมายถึง กรอบการพัฒนาของ
แผนพั ฒ นาตามพัน ธกิ จ หลั ก ของหน่ ว ยงานที่ เ สนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย อาทิ ด้ า นภารกิ จ หลั ก ด้ านภารกิ จ
มอบหมายของสานักหรือสถาบัน เป็นต้น
6.2 แผนแม่บทการบริหารจัดการ หมายถึง กรอบการพัฒนาตามแผนพัฒนาการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย อาทิ การบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล 10 ประการ การบริหารตาม
บทบาทและหน้าที่ของคณะหรือวิทยาลัย สานัก/สถาบัน เป็นต้น
คณะกรรมการประเมิน
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธาน
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิใช่ประธาน หนึ่งคน
กรรมการ
3. กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ หนึ่งคน
กรรมการ
4. รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย หนึ่งคน
กรรมการ
5. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการประจา หนึ่งคน
กรรมการ
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
เลขานุการ
และอาจแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย ไม่เกิน สองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ กรรมการประเมินดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับการประเมินทุกกรณี

วิธีและขั้นตอน
คณบดีหรือผู้อานวยการ
เสนอนโยบายแผนบริหารจัดการและ
แผนพัฒนาหน่วยงานต่อสภามหาวิทยาลัย
คณบดีหรือผู้อานวยการ
ประเมินและจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน
(ตามข้อ 9.1)

ในกรณีที่คณบดีหรือผู้อานวยการ
ไม่ส่งรายงาน
ให้ใช้ข้อ 9.2 วรรคสอง

คณะกรรมการประเมิน ศึกษารายงานผลฯ

ประเมินจาก
เครื่องมือวิชาการอื่น

ศึกษาเพิ่มเติม (9.2)
ใช้เครื่องมือ ทางวิชาการอื่นๆ อาทิ ศึก ษา
เอกสารหรือ หลัก ฐานอื่ นๆ การสัมภาษณ์
เยี่ยมชม ดูงาน สถานที่
- คณะกรรมการอาจกาหนดเครื่องมืออื่นๆ ได้
ตามความเหมาะสมเพื่อให้ได้นโยบาย แผน
บริ ห ารจั ด การและแผนพั ฒ นาหน่ ว ยงาน
(จากการสืบค้นโดยคณะกรรมการฯ)
-

นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาหน่วยงาน
ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางวิ ช าการอื่ น ๆ อาทิ ศึ ก ษาเอกสารหรื อ
หลักฐานอื่นๆ การสัมภาษณ์ เยี่ยมชม ดูงาน สถานที่
- คณะกรรมการอาจก าหนดเครื่ อ งมื อ อื่ น ๆ ได้ ต ามความ
เหมาะสม
-

ผลการประเมิน
ครั้งที่ 1
- ให้มหาวิทยาลัยแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบพร้อมกับข้อคิดเห็นตลอดจนข้อแนะนาต่างๆ
- ในกรณีที่คณบดีหรือผู้อานวยการได้รับคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า ๒.๕๑ หรือกรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ ให้
สภามหาวิทยาลัยลงมติให้จัดทาแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเฉพาะในประเด็นที่ไม่ผ่านการประเมิน ต่อคณะกรรมการประเมินเพื่อให้
ความเห็นชอบภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน จากนั้นให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
- สาหรับผู้รับการประเมินที่ไม่ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและต่อมาคณะกรรมการประเมินแล้วผู้รับการประเมินได้รับคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า
๒.๕๑ และไม่ส่งแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานตามวรรคแรก ให้คณะกรรมการประเมินเสนอให้สภามหาวิทยาลัยลงมติให้พ้นจากตาแหน่ง
ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3
- ได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.51 ให้สภาฯ ให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุง
- ได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 2.51-3.50 ให้สภาฯให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุง และให้นาผลการประเมินประกอบในครั้งต่อไป
- ในกรณีที่คณบดีหรือผู้อานวยการได้รับคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า ๒.๕๑ หรือกรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อมหาวิทยาลัย และ
ต่อมาคณะกรรมการประเมินได้ดาเนินการประเมินตามข้อ (๙.๒) แล้วผู้รับการประเมินได้รับคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า ๒.๕๑ ให้สภามหาวิทยาลัยลงมติให้
จัดทาแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเฉพาะในประเด็นที่ไม่ผ่านการประเมินตามข้อ ๑๐ ต่อคณะกรรมการประเมินเพื่อให้ความเห็นชอบภายใน
ระยะเวลาหนึ่งเดือน จากนั้นให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป สาหรับผู้รับการประเมินที่ไม่ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและต่อมา
คณะกรรมการประเมินได้ดาเนินการประเมินตามข้ อ (๙.๒) แล้วผู้รับ การประเมินได้รับคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า ๒.๕๑ และไม่ส่งแผนปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานตามวรรคแรก ให้คณะกรรมการประเมินเสนอให้สภามหาวิทยาลัยลงมติให้พ้ นจากตาแหน่งตามมาตรา ๒๕ วรรคสาม (๖) มาตรา ๓๔
วรรคสี่ และมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘
* ให้นาผลการประเมินในครั้งที่ 3 ไปประกอบการพิจารณาในการเข้ารับการสรรหาในตาแหน่งอื่นต่อไป

กรณีไม่เห็นด้วยกับการประเมินทุกครั้ง ให้อุทธรณ์ได้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบ
ปรับปรุงตามที่ประชุมคณะกรรมการกาหนดรูปแบบฯ เมือ่ วันที่ 6 ส.ค. 57

