1134
23-03-2565
12.47

ที่ อว ๐๖๕๕/๔๓๙
ถึง หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
พร้ อ มหนั ง สื อ นี้ กองบริ ห ารงานบุ ค คล มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย
ขอแจ้ง ประกาศมหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคลศรีวิชัย เรื่อง วิธีก ารประเมิ น การก าหนดตัวชี้วัดและ
เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ ของข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (ฉบั บ ที่ ๒)
มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน
ทั้ ง นี้ หน่ ว ยงานสามารถดาวน์ โ หลดประกาศฯ ได้ จ ากเว็ บ ไซต์ ก องบริ ห ารงานบุ ค คล
http://personnel.rmutsv.ac.th (ขาวประชาสัมพันธ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี
โทร ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๖
เรี ยน คณบดี
เพื่อโปรดทราบ
กบค. ส่ งสําเนาหนังสื อเพื่อประชาสัมพันธ์
เห็นควรมอบงานปชส.แจ้งบุคลากรในสังกัดทราบ
23 มี.ค. 65

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง วิธีการประเมิน การกาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒)
…………………………………………….
โดยเป็นการสมควรปรับปรุง วิธีการประเมิน การกาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติร าชการของข้าราชการพลเรือ นในสถาบันอุดมศึก ษา เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติร าชการมีความ
เหมาะสม และยุติธรรม
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิ นผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกอบกั บมติคณะกรรมการพิจารณาทบทวนตัวชี้วัด เกณฑ์ก ารประเมิ นผลการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๑๘
มีนาคม ๒๕๖๕ จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง วิธีการประเมิน
การกาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ การประเมิ นผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับที่ ๒)”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับ นี้ ให้ใช้สาหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตั้งแต่รอบการประเมินที่
๒/๒๕๖๕ (วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕) เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ ในประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง วิธีการ
ประเมิ น การก าหนดตั ว ชี้ วั ด และเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ ของข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ ข้อ ๘ การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของผู้ดารงตาแหน่งประเภทผูบ้ ริหารในองค์ประกอบที่
๑ ด้ านผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน ซึ่ ง มี ค ะแนนเต็ ม ๖๐ คะแนนนั้ น ให้ มี น้ าหนั ก การประเมิ น เป็ น ร้ อ ยละ ๑๐๐
ตามเอกสารแนบท้าย ๓ โดยกาหนดเกณฑ์ดังต่อไป
๘.๑ ผู้บริหารซึ่งดารงตาแหน่ง รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย
รองคณบดี รองผู้อ านวยการวิทยาลัย ให้ประเมิ นโดยใช้ตัวชี้วัดเกณฑ์ก ารประเมิน น้าหนัก คะแนน และระดับ
ค่าเป้าหมาย ตามที่อธิการบดีกาหนด

๘.๒ ผู้บริห ารซึ่งดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก รองผู้อานวยสถาบัน
รองผู้อานวยการส านัก ผู้อ านวยการส านัก งานอธิก ารบดี ผู้อานวยการส านัก งานวิท ยาเขต ผู้อานวยการกอง
ผู้อานวยการส านั ก งาน หั วหน้าส านัก งานคณบดี หั วหน้าส านัก งานผู้อานวยการวิท ยาลัย หัวหน้ าส านัก งาน
ผู้อานวยการสถาบัน หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสานัก ให้ประเมินโดยแบ่งสัดส่วนน้าหนักดังต่อไปนี้
ร้อ ยละ ๖๐ ให้ป ระเมินความสาเร็จ ภาระงานของหน่วยงาน โดยพิจารณาจากภารกิจ หลัก ที่
หน่วยงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ร้อยละ ๓๐ ให้ประเมินความสาเร็จตามภารกิจยุทธศาสตร์หรือนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือ
นโยบายของสภามหาวิทยาลัย
ร้อยละ ๑๐ ให้ประเมินด้านความสาเร็จของภารกิจอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ทั้ง นี้ ตัวชี้วัดในการประเมิ น ระดับ ค่าเป้าหมาย ให้เป็นไปตามการตกลงร่วมกันระหว่างผู้ รับ
การประเมินและผู้ประเมินที่อธิการบดีมอบหมาย”
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

