
 
 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของ 
อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ....................... รอบการประเมิน 1 เมษายน ........................ 
ระยะเวลาประเมินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ..................– 31 มีนาคม ........................... 

************************************* 
 

ประเภทบุคลากร   ข้าราชการ   พนักงานสถาบัน 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้รับการประเมิน 
1. ชื่อ                                  ต าแหน่ง                                       

2. ประวัติการด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
  วาระการด ารงต าแหน่งที่ 1                                                                   
  วาระการด ารงต าแหน่งที่ 2                                                                         

3. เงินเดือนปัจจุบัน                      บาท 
  (เงินเดือนขั้นสูงสุดของข้าราชการ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์                          บาท) 
  [พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 26 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดไปด ารง

ต าแหน่งประเภทผู้บริหารในต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะให้ได้รับเงินเดือนและเงิน
ประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง เว้นแต่ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี เมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของต าแหน่งรองศาสตราจารย 
ขึ้นไปในขณะที่ด ารงต าแหน่งดังกล่าว ให้ได้รับเงินเดือนจนถึงขั้นสูงสุดของต าแหน่งศาสตราจารย ได้   ประกอบกับความในวรรคแรกของข้อ 3/1 ของกฎ ก.พ.อ.     
ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 2 ของกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ก าหนดว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต าแหน่งวิชาการผู้ใดเมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของ
ต าแหน่งที่ด ารงอยู่ ในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขึ้นสูงของเงินเดือนเดิม โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในต าแหน่งถัดไปอีกต าแหน่งหนึ่ง 
ทั้งนี้ ในการคิดค านวณเงินเดือนเพิ่ม ให้คิดจากฐานในการค านวณเดิมที่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต าแหน่งวิชาการนั้นด ารงต าแหน่งอยู่] 

4. ประวัติการรับเงินเดือน ย้อนหลัง 3 ปี 
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ส่วนที่ 2 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีดังนี้ 
 ผลการปฏิบัติงาน   คะแนนเต็ม 20 คะแนน   น้ าหนักร้อยละ 70 
 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  คะแนนเต็ม 50 คะแนน   น้ าหนักร้อยละ 30 

ตามหลักธรรมาภิบาลของอธิการบดี 
 
 

ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
ประจ าครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ ....................................... 

ผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ............................................................................... 
 
 

ส าหรับคณะกรรมการ 

 
ส่วนที ่1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 20 คะแนน น้ าหนักร้อยละ 70 
 

องค์ประกอบการประเมิน 
ผลการด าเนินงานตาม 

(ใช้ผลการประเมินปลี่าสุด)* 

จ านวน 
ตัวชี้วัด/ 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนนผลการด าเนินงาน ประเมินโดย 
สถาบัน 

(ประเมินตนเอง) 
คณะกรรมการ 

(ก.พ.ร./สกอ./สมศ./สงป.) 
ระดับ 

1. ค ารั บรองการปฏิบั ติ ร าชการ  (ก .พ .ร . ) 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

6 
ตัวช้ีวัด 

5    

2. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 (สกอ.) ประจ าปีการศึกษา 2558*** 
 (1 สิงหาคม 2558–31 กรกฎาคม 2559) 
 

1 ตัวช้ีวัด 5    

3. การใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2559 
 (1 ตุลาคม 2558–30 กันยายน 2559)  

4 หมวด 5    

4. การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบสี่ 
 ปีการศึกษา 2555-2559  

20 
ตัวบ่งช้ี 

5    

5. ผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีของสถาบันตามที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     
(1 ตุลาคม 2558–30 กันยายน 2559) 

11 
ตัวช้ีวัด 

5    

คะแนนเต็ม 25    
คะแนนเต็ม ส าหรับรอบการประเมิน 1/2560 20    

เทียบน้ าหนัก ร้อยละ 70    
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หมายเหตุ :  * ที่มา : กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  
 ** ส านักงบประมาณ ระดับการให้คะแนน คือ ไม่ดี (0-49) พอใช้ (50-69) ค่อนข้างดี (70-84) และ ดี (85-100) 
 ***เป็นแนวทางการประเมินที่กองบริหารทรัพยากรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี พิจารณา เนื่ องจากสถาบัน
เลือกใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ CUPT QA2 ซ่ึงก าหนดให้ระดับสถาบันด าเนินการตามเกณฑ์ EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา ท าให้ในปีการศึกษา 
2558 สถาบันไม่มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) และไม่มีผลคะแนนในตัวบ่งชี้ดังกล่าว  

ส่วนที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล คะแนนเต็ม 50 คะแนน น้ าหนักร้อยละ 30  
  

การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของอธิการบดี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ........................... 

หลักธรรมาภิบาล 

คะแนนการประเมินของ 

อธิการบด ี
(ประเมินตนเอง) 

คณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคล (กบค.) 

คณะกรรมการประเมินผล 
การปฏิบัติตามบทบาท 
หน้าที่ของอธิการบดี 

1. การบริหารงานที่มุ่งเนน้ประสิทธผิล    
2. การบริหารงานที่มุ่งเนน้ประสิทธภิาพ    
3. การบริหารงานที่มุ่งเนน้การตอบสนอง    
4. การบริหารงานดว้ยความรับผิดชอบต่อองค์การและ
 ปัญหาสาธารณะ 

   

5. การบริหารงานดว้ยความโปร่งใส    
6. การบริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม    
7. การบริหารงานโดยใช้หลักการกระจายอ านาจ    
8. การบริหารงานโดยใช้หลักนิติธรรม    
9. การบริหารงานโดยใช้หลักความเสมอภาค    
10. การบริหารงานโดยมุ่งเน้นฉันทามติ    

คะแนนเต็ม 50    
เทียบน้ าหนัก ร้อยละ 30    

 
ส่วนที่ 3. เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับการประเมิน คะแนนการประเมิน 
ดีเด่น ตั้งแต่ ร้อยละ 90.00 
ดีมาก ร้อยละ 80.00 - 89.99 

ด ี ร้อยละ 70.00 - 79.99 
พอใช้ ร้อยละ 60.00 - 69.99 

ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า ร้อยละ 60.00 
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ส่วนที่ 4. สรุปผลการประเมิน 
 

องค์ประกอบการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
ได้คะแนน 

น้ าหนักคะแนน 
ร้อยละ 

คะแนนที่ได ้ ระดับ 

1. ผลการปฏบิัติงาน 20     
2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 50     

รวม 70     

คะแนนที่ได้เทียบน้ าหนักร้อยละ 100   
หมายเหตุ : * ใช้ผลคะแนนประเมินของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดีสามารถพิจารณา
เปลี่ยนแปลงได้ 

 

ส่วนที่ 5 ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน 

 สมควรได้รับการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ      จ านวนเงินที่ใช้เลื่อน                  บาท  
 อยู่ในเกณฑ์ระดับ               
 ไม่สมควรได้รับการเลื่อนเงินเดือน เนื่องจาก         
 ความเห็นอื่นเพ่ิมเติม (ระบุ)            

                
      
ส่วนที่ 6 จุดเด่น ข้อควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 

 จุดเด่น  
  
 
 ข้อควรพัฒนา         
 
 
 
 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. ผลการปฏิบัติงาน 
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2. พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
           คณะกรรมการประเมิน 

 
(ลงช่ือ)     ผู้ประเมิน 

(                                                                   ) 
ประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี 

วันที่          เดือน             พ.ศ.  .............. 

 
(ลงช่ือ)     ผู้ประเมิน 

       (                                                        ) 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี 

วันที่          เดือน             พ.ศ. ..................... 

 
(ลงช่ือ)     ผู้ประเมิน 

     (                                                            ) 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี 

วันที่         เดือน              พ.ศ. ...................   

 
            (ลงชื่อ)             เลขานุการ 
     (                                     ) 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดี 
วันที่            เดือน            พ.ศ.         
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         ผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผล 

 
 (ลงช่ือ)           ผู้รับการประเมิน 
            (                                                        ) 
    อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

วันที่            เดือน                  พ.ศ. 2560 
 


