
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
1.1 ร้อยละระดับความพงึพอใจ ในคุณภาพการ
ให้บริการของหน่วยงานสนับสนุน ด้านกระบวนการ 
บุคลากร และส่ิงอ านวยความสะดวก

น้อยกว่า 61 61-70 71-80 81-90 มากกว่า 90 10

1.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการจัดการความรู้ตาม
ระบบของมหาวิทยาลัย

มีการด าเนินการบริหาร
จัดการความรู้ตาม
 กระบวนการที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
แต่มีการด าเนินการไม่
ครบทุกกระบวนการ

มีการด าเนินการบริหาร
จัดการความรู้ตาม 

กระบวนการที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
ครบทุก กระบวนการ

มีการด าเนินงานตามระดับ
 2 และมีผลการสรุปองค์ 

ความรู้ แนวปฏบิัติที่ดี
รวบรวมและเผยแพร่ อย่าง
 เป็นระบบผ่านคลังความรู้

ของหน่วยงาน ภายใน 
ระยะเวลาที่ก าหนด

มีการด าเนินงานตาม
ระดับ 3 และมีการน า
องค์ ความรู้จากคลัง
ความรู้ไปใช้งานหรือ
ประยุกต์ใช้ใน การ

ด าเนินงานของหน่วยงาน

มีการด าเนินงานตาม
ระดับ 4 และมีผลการ
ประเมิน การน าองค์
ความรู้ไปใช้งานหรือ
ประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงานของ

หน่วยงานที่ส่งผลต่อการ
เพิ่ม ประสิทธิภาพใน
การท างานอย่างเป็น

รูปธรรม

10

1.3 ระดับความส าเร็จของการน าโปรแกรมและระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการปฏบิัติงานของงานสนับสนุนในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี

มีการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใช้ 1 งานขึ้นไป

มีการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใช้ 2 งานขึ้นไป

มีการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ 3 งานขึ้น

ไป

มีการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใช้ 4 งานขึ้นไป

มีการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ครบทุกภารกิจงาน

10

1.4 ระบบในการบริหารจัดการงานสารบรรณ อย่างมี
มาตรฐาน

มีระบบและกลไกการ
บริหารจัดการงาน

สารบรรณ

มีการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใช้ในงานสารบรรณ

มีการก ากับติดตามให้ทุก
หน่วยงานด าเนินการไป
ตามระเบียบที่ก าหนด

มีการน าผลการ
ด าเนินงานมาวิเคราะห์
และ ปรับปรุงแนวทาง

การท างาน

มีผลการปรับปรุงแนว
ทางการท างานที่ 

ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

10

1.5 ร้อยละความส าเร็จในการบริหารจัดการภาระงาน
ตามภารกิจในส านักงานอธิการบดีตรงตามแผน

น้อยกว่า 85 85-89 90-94 95-99 น้อยกว่า 99 10

1. ความส าเร็จภาระงานของหน่วยงาน (พจิารณาจากภารกิจหลักที่หน่วยงานมีหน้าที่ต้องปฏบิัติตามปกติ)

                                                                                                                   เอกสำรแนบหมำยเลข 3.2.1
องค์ประกอบที ่1 ดำ้นผลสัมฤทธิ์ของงำน

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี

ตัวชี วัดผลสัมฤทธิ์ของงำน (ก.)
ระดับค่ำเป้ำหมำย (ข.)



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

ตัวชี วัดผลสัมฤทธิ์ของงำน (ก.)
ระดับค่ำเป้ำหมำย (ข.)

1.6 ความส าเร็จในการส่ือสารองค์กร การ
ประชาสัมพนัธ์และสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

มีระบบ กลไกการ
บริหารงาน

ประชาสัมพนัธ์

มีกลไกตามเกณฑ์ระดับ
 1 และมีการผลิตส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย

มีกลไกตามเกณฑ์ระดับ 
1-2 และมีการก ากับ

ติดตามให้ทุกหน่วยงาน
ด าเนินการจัดส่งข้อมูลที่จะ

เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์

มีกลไกตามเกณฑ์ระดับ
 1-3 และมีการน าผล

การประเมินไปปรับปรุง
การด าเนินงานด้าน

ประชาสัมพนัธ์

มีกลไกตามเกณฑ์ระดับ
 1-4 และมีการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของมหาวิทยาลัยอย่าง

สม่ าเสมอและเป็น
ปัจจุบัน

10

30
2.1  ผลประเมินความส าเร็จของการบริหารจัดการความ
เส่ียง

คะแนนผลการประเมิน
ตามมาตรฐานคุณภาพ

ของหน่วยงานสาย
สนับสนุนตามเกณฑ์

มหาวิทยาลัย 1 คะแนน

คะแนนผลการประเมิน
ตามมาตรฐานคุณภาพ

ของหน่วยงานสาย
สนับสนุนตามเกณฑ์

มหาวิทยาลัย 2 คะแนน

คะแนนผลการประเมิน
ตามมาตรฐานคุณภาพ

ของหน่วยงานสาย
สนับสนุนตามเกณฑ์

มหาวิทยาลัย 3 คะแนน

คะแนนผลการประเมิน
ตามมาตรฐานคุณภาพ

ของหน่วยงานสาย
สนับสนุนตามเกณฑ์

มหาวิทยาลัย 4 คะแนน

คะแนนผลการประเมิน
ตามมาตรฐานคุณภาพ

ของหน่วยงานสาย
สนับสนุนตามเกณฑ์

มหาวิทยาลัย 5 คะแนน

10

2.2  ผลการประเมินความส าเร็จในการวางระบบ
ควบคุมภายในเพื่อพฒันาองค์กร

คะแนนผลการประเมิน
ตามมาตรฐานคุณภาพ

ของหน่วยงานสาย
สนับสนุนตามเกณฑ์

มหาวิทยาลัย 1 คะแนน

คะแนนผลการประเมิน
ตามมาตรฐานคุณภาพ

ของหน่วยงานสาย
สนับสนุนตามเกณฑ์

มหาวิทยาลัย 2 คะแนน

คะแนนผลการประเมิน
ตามมาตรฐานคุณภาพ

ของหน่วยงานสาย
สนับสนุนตามเกณฑ์

มหาวิทยาลัย 3 คะแนน

คะแนนผลการประเมิน
ตามมาตรฐานคุณภาพ

ของหน่วยงานสาย
สนับสนุนตามเกณฑ์

มหาวิทยาลัย 4 คะแนน

คะแนนผลการประเมิน
ตามมาตรฐานคุณภาพ

ของหน่วยงานสาย
สนับสนุนตามเกณฑ์

มหาวิทยาลัย 5 คะแนน

10

2.3  ผลการประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการ
ปฏบิัติงานของผู้บริหาร

คะแนนผลการประเมิน
ตามมาตรฐานคุณภาพ

ของหน่วยงานสาย
สนับสนุนตามเกณฑ์

มหาวิทยาลัย 1 คะแนน

คะแนนผลการประเมิน
ตามมาตรฐานคุณภาพ

ของหน่วยงานสาย
สนับสนุนตามเกณฑ์

มหาวิทยาลัย 2 คะแนน

คะแนนผลการประเมิน
ตามมาตรฐานคุณภาพ

ของหน่วยงานสาย
สนับสนุนตามเกณฑ์

มหาวิทยาลัย 3 คะแนน

คะแนนผลการประเมิน
ตามมาตรฐานคุณภาพ

ของหน่วยงานสาย
สนับสนุนตามเกณฑ์

มหาวิทยาลัย 4 คะแนน

คะแนนผลการประเมิน
ตามมาตรฐานคุณภาพ

ของหน่วยงานสาย
สนับสนุนตามเกณฑ์

มหาวิทยาลัย 5 คะแนน

5

2.4  การพฒันาระบบกลไกการประกันคุณภาพ คะแนนผลการประเมิน
ตามมาตรฐานคุณภาพ

ของหน่วยงานสาย
สนับสนุนตามเกณฑ์

มหาวิทยาลัย 1 คะแนน

คะแนนผลการประเมิน
ตามมาตรฐานคุณภาพ

ของหน่วยงานสาย
สนับสนุนตามเกณฑ์

มหาวิทยาลัย 2 คะแนน

คะแนนผลการประเมิน
ตามมาตรฐานคุณภาพ

ของหน่วยงานสาย
สนับสนุนตามเกณฑ์

มหาวิทยาลัย 3 คะแนน

คะแนนผลการประเมิน
ตามมาตรฐานคุณภาพ

ของหน่วยงานสาย
สนับสนุนตามเกณฑ์

มหาวิทยาลัย 4 คะแนน

คะแนนผลการประเมิน
ตามมาตรฐานคุณภาพ

ของหน่วยงานสาย
สนับสนุนตามเกณฑ์

มหาวิทยาลัย 5 คะแนน

5

10

2.  ความส าเร็จตามภารกิจยุทธศาสตร์ หรือนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

3. ร้อยละความส าเร็จของภารกิจอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย



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

ตัวชี วัดผลสัมฤทธิ์ของงำน (ก.)
ระดับค่ำเป้ำหมำย (ข.)

3.1 ร้อยละความส าเร็จการบริหารทรัพย์สินและจัดหา
รายได้พื้นที่สงขลา น้อยกว่า 80 80-84 85-89 90-94 น้อยกว่า 94 5

3.2  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานสวัสดิการ
ภายในส่วนราชการ มหาวิทยาลัยฯ น้อยกว่า 80 80-84 85-89 90-94 น้อยกว่า 94 5

         2.  ในการค านวณให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง
100ผลรวม ผลสัมฤทธิ์ของงำน

ชี้แจง : 1. น้ าหนัก (%) (ง) รวมกันทุกข้อต้องเท่ากับ100 %


