
ชื่อผู้รับการประเมิน สายงาน ผู้บริหาร

ชื่อผู้ประเมิน ต าแหน่ง สายงาน ผู้บริหาร

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

60
น้อยกว่า 75 75-79 80-84 85-89 มากกว่า 89 10

มีระบบและกลไกการ
บริหารจัดการระบบ

สารบรรณ

มีกลไกระดับ 1 และมี
การวางแผนร่วมกับ

หน่วยงานต่างๆในการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน

สารบรรณ

มีกลไกระดับ 1 - 2 
และ มีการน าระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสนับสนุนใช้ในงาน

สารบรรณ

มีกลไกระดับ 1- 3 
และ มีการน าระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสนับสนุนใช้ในงาน

สารบรรณ

มีกลไกระดับ 1- 4 
และมีการปรับปรุงการ
ด าเนินงานอย่างเป็น

รูปธรรม

10

มีระบบและกลไกการ
บริหารจัดการงาน

บริการ

มีกลไกระดับ 1 และมี
การวางแผนร่วมกับ

หน่วยงานต่างๆในการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน

มีกลไกระดับ 1-2 
และมีการก ากับ

ติดตามการใช้งาน
ระบบและรวบรวมผล
การด าเนินงานเพื่อ
น ามาปรับปรุงการ

ปฏิบัติงาน

มีกลไกระดับ 1-3 และ
 มีการน าระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสนับสนุนใช้ในงาน
บริการอย่างน้อย 1 

ระบบ

มีกลไกระดับ 1-4 และ
 มีการน าระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสนับสนุนใช้ในงาน
บริการอย่างน้อย 2 

ระบบ

10

มีระบบกลไกการ
บริหารงาน

ประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัย

มีการรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารของทุก

หน่วยงานมาผลิตเป็น
ส่ือประชาสัมพันธ์

มีการก ากับติดตามทุก
หน่วยงานในการส่ง
ข้อมูลข่าวสารเพื่อ

น ามาผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ

มีการผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสาร และเผยแพร่

ในช่องทางส่ือสาร
ภายใน/ภายนอก
มหาวิทยาลัย 
  5 ส่ือ/เดือน

มีการผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสาร และเผยแพร่

ในช่องทางส่ือสาร
ภายในและภายนอก
อย่างสม่ าเสมอและ
เป็นปัจจุบัน10 ส่ือ/

เดือน

10

                                                                                                   เอกสำรแนบหมำยเลข 3.2.2
องค์ประกอบที่ 1 ดำ้นผลสัมฤทธิ์ของงำน

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองกลาง

ตัวชี วัดผลสัมฤทธิ์ของงำน (ก.)
ระดับค่ำเป้ำหมำย (ข.)

1 ความส าเร็จภาระงานของหน่วยงาน (พิจารณาจากภารกิจหลักที่หน่วยงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามปกติ)
1.1 ร้อยละความพึงพอใจในการบริการของกองกลาง 
ในการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานต่างๆ

1.2 การบริหารงานระบบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย

1.3 ระดับคุณภาพในการด าเนินการด้านงานบริการและ
สนับสนุนด้านต่างๆต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

1.4 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการในการดูแล
กิจกรรม วางแผนและเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารในการ
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยพร้อม ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยฯ



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

ตัวชี วัดผลสัมฤทธิ์ของงำน (ก.)
ระดับค่ำเป้ำหมำย (ข.)

มีระบบและกลไกการ
บริหารจัดการงาน

บริการ

มีการวางแผนร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆในการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน

มีการก ากับติดตาม
การปฏิบัติงานและ

รวบรวมผลการ
ด าเนินงานเพื่อน ามา

ปรับปรุงการปฏิบัติงาน

มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่เป็น

มาตรฐาน

ระบบรักษาความ
ปลอดภัยสามารถ
รักษาทรัพย์สินของ

ทางราชการ

10

มีระบบและกลไกการ
บริหารจัดการงาน

บริการ

มีการวางแผนร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆในการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน

มีการก ากับติดตาม
การปฏิบัติงานและ

รวบรวมผลการ
ด าเนินงานเพื่อน ามา

ปรับปรุงการปฏิบัติงาน

มีการรักษาสภาพพื้นที่
ให้ความสะอาดและ

รักษาสภาพภูมิทัศน์ให้
สวยงาม

มีการบริหารจัดการ
พื้นที่ให้ความสะอาด
และรักษาสภาพภูมิ

ทัศน์ให้สวยงาม
สม่ าเสมอ

10

30
มีระบบกลไกในการ
พัฒนาองกรค์ตาม
องค์ประกอบของ 
Green Campus

มีการวางแผนการ
พัฒนาภายในหน่วยงาน

มีความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายใน 

ในการพัฒนา Green 
Campus

มีความร่วมมือ
อย่างน้อย 1 หน่วยงาน

มีความร่วมมือ 2 
หน่วยงานหรือเกิดการ
พัฒนาองค์กรจ านวน 

1 นวัตกรรม

15

มีระบบและกลไกใน
การให้บริการแบบ 
One stop servies

มีการวางแผนการ
พัฒนาภายในหน่วยงาน

มีระบบการให้บริการ
แบบ One stop 

service อยู่ระหว่าง
พัฒนาระบบ 70 %

มีระบบการให้บริการ
แบบ One stop 

service อยู่ระหว่าง
พัฒนาระบบ 80 %

มีจ านวนระบบการ
ให้บริการแบบ One 
stop service จ านวน

 1 ระบบ

15

10
น้อยกว่า 80 80-84 85-89 90-94 มากกว่า 94 10

100
          2. ในการค านวณให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง

ผลรวมผลสัมฤทธิ์ของงำน

2 ความส าเร็จตามภารกิจยุทธศาสตร์ หรือนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
2.1จ านวนนวัตกรรมที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์กร
ตามองค์ประกอบของ Green Campus

2.2จ านวนระบบการให้บริการแบบ One stop service

3. ร้อยละความส าเร็จของภารกิจอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3.1 ร้อยละความส าเร็จของภารกิจอื่นที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมายชี้แจง : 1. น้ าหนัก (%) (ง) รวมกันทุกข้อต้องเท่ากับ 100 %

1.6 ระดับคุณภาพการด าเนินการในด้านการจัดการภูมิ
ทัศน์และการดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย

1.5 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการในด้านการ
รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินทางราชการของ
มหาวิทยาลัย


