
ช่ือผู้รับการประเมิน สายงาน ผู้บริหาร

ช่ือผู้ประเมิน สายงาน ผู้บริหาร
คะแนน น ้ำหนัก (%) ผลรวม (จ.)

1 2 3 4 5 ท่ีได้(ค) (ง) ( ค X ง )
60

1.1 ร้อยละความส าเร็จการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมประจ าปี
     รอบท่ี 1 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม ถึง ส้ินเดือนกุมภาพันธ์ น้อยกว่า 30 30-35 36-40 41-45 มากกว่า 45
     รอบท่ี 2 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม ถึง ส้ินเดือนสิงหาคม น้อยกว่า 76  76-80 81-85 86-90 มากว่า 90
1.2 คะแนนการประเมินการประกันคุณภาพของหน่วยงาน (ใช้ผล
คะแนนในรอบปีประเมินท่ีผ่านมา)

น้อยกว่า 3.00 3.00 - 3.49 3.50 - 3.99 4.00 - 4.49 มากว่า 4.49
5

1.3 ร้อยละความพึงพอใจการบริการทรัพยากรสารสนเทศ น้อยกว่า 71 71 - 75 76 - 80 81 - 85 มากกว่า 85 10
1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
(Ecosystem)

น้อยกว่า 71 71 - 75 76 - 80 81 - 85 มากกว่า 85
5

1.5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต น้อยกว่า 71 71 - 75 76 - 80 81 - 85 มากกว่า 85
10

1.6 พัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ส ารวจความ
ต้องการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ
และรายงานข้อมูล

กับส านักวิทย
บริการฯ เพ่ือ

พิจารณามอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ

  ออกแบบ/วางแผน
และพัฒนาระบบ

สารสนเทศ

ทดสอบการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ

พัฒนาหรือปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ

แล้วเสร็จ อย่างน้อย
 1 ระบบ

ติดตามผลการใช้
งานและ/หรือ

ปรับปรุงแก้ไขระบบ
สารสนเทศแล้ว

เสร็จสมบูรณ์ อย่าง
น้อย 1 ระบบ

10

เอกสำรแนบหมำยเลข 3.2.13
องค์ประกอบท่ี 1 ด้ำนผลสัมฤทธ์ิของงำน

ตัวชี วัดผลสัมฤทธ์ิของงำน (ก.)
ระดับค่ำเป้ำหมำย (ข.)

10

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต าแหน่ง

1 ความส าเร็จภาระงานของหน่วยงาน (พิจารณาจากภารกิจหลักท่ีหน่วยงานมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามปกติ)



คะแนน น ้ำหนัก (%) ผลรวม (จ.)
1 2 3 4 5 ท่ีได้(ค) (ง) ( ค X ง )

ตัวชี วัดผลสัมฤทธ์ิของงำน (ก.)
ระดับค่ำเป้ำหมำย (ข.)

1.7 สนับสนุนการจัดหา/พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน  ส ารวจความ
ต้องการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนการ
สอนและรายงาน

ข้อมูลกับส านักวิทย
บริการฯ เพ่ือ

พิจารณามอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ

 ออกแบบ/วางแผน 
และพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการ
เรียนการสอน

ทดสอบการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนการ

สอน

 พัฒนาหรือปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนการ

สอนแล้วเสร็จอย่าง
น้อย 1 ระบบ

 ติดตามผลการใช้
งานและ/หรือ

ปรับปรุงแก้ไขระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
เรียนการสอน แล้ว
เสร็จสมบูรณ์ อย่าง

น้อย 1 ระบบ
10

30
2.1  ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของคะแนนสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัลของ
ผู้เรียน น้อยกว่า 2.00 2.00 - 2.99 3.00 - 3.99 4.00 - 4.99 มากกว่า 4.99 6

2.2 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
และการส่ือสาร น้อยกว่า  20 20 - 29 30 - 39 40 - 49 มากว่า 49 12

2.3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีสอบผ่านสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด น้อยกว่า 50 50 - 59 60 - 69 70 - 79 มากกว่า 79 12

10
3.1. ร้อยละความส าเร็จของภารกิจอ่ืนท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย น้อยกว่า 80 80-84 85-89 90-94 มากกว่า 94 10

         2. ในการค านวณให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง
100

ช้ีแจง : 1. น้ าหนัก (%) (ง) รวมกันทุกข้อต้องเท่ากับ 100 %

ผลรวม ผลสัมฤทธ์ิของงำน

2 ความส าเร็จตามภารกิจยุทธศาสตร์ หรือนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

3. ร้อยละความส าเร็จของภารกิจอ่ืนท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย


