
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 กระบวนการบริหารหลักสูตร มีระบบ และกลไก มีการน าระบบและ

กลไกไปสู่ การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน

 การปฏิบัติ/ด าเนินงาน

มีการน าระบบและ
กลไกไปสู่การปฏิบัติ/

ด าเนินงาน

มีการปรับปรุง/พัฒนา
 กระบวนการ จากผล

การประเมินและมี
ความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

มีผลลัพธ์ท่ีดีจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม

20

1.2 การบริการด้านวิชาการส าหรับอาจารย์ มีแผนการพัฒนา
ระบบหรือ มีกิจกรรม 

โครงการ

มีการน าระบบ หรือ
กิจกรรม โครงการ สู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน

มีการพัฒนาระบบ 
หรือปรับปรุงระเบียบ
 ข้อบังคับ ประกาศ สู่

 การปฏิบัติ/ด าเนินงาน

มีการปรับปรุง/พัฒนา
 กระบวนการ จากผล
การประเมิน ไม่น้อย

กว่า 2 ระบบ/
กิจกรรม/โครงการ

มีผลลัพธ์ท่ีดีจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม

20

1.3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ

มีระบบฐานข้อมูล
หรือระบบ

 สารสนเทศท่ี
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

 ตามพันธกิจของ
หน่วยงานให้บรรลุ

 เป้าหมาย

มีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลหรือ

 ระบบสารสนเทศมา
ใช้ในกระบวนการ

ท างาน

มีการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลหรือระบบ

สารสนเทศ เพ่ือ
ให้บริการแก่

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติงาน หรือ 

บุคคลภายนอกอย่าง
เหมาะสม

มีการปรับปรุง/พัฒนา
 กระบวนการ จากผล
การประเมิน ไม่น้อย

กว่า 2 ระบบ

มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล
หรือระบบสารสนเทศ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

20

30
2.1 สนับสนุนอาจารย์ผู้สอนให้มีคุณสมบัติ Smart Teacher มีแผนพัฒนา

กระบวนการหรือ มี
กิจกรรม โครงการ

มีการน าแผนงาน หรือ
 กิจกรรม โครงการ สู่
การปฏิบัติ/ด าเนินงาน

มีการพัฒนาระบบ สู่
การปฏิบัติ/ด าเนินงาน

มีการปรับปรุง/พัฒนา
 กระบวนการ จากผล

การประเมิน

มีผลจากการปรับปรุง
 เห็นชัดเจนเป็น

รูปธรรม

5

เอกสำรแนบหมำยเลข 3.2.12
องค์ประกอบท่ี 1 ด้ำนผลสัมฤทธ์ิของงำน

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา 
ต าแหน่ง 

ตัวชี วัดผลสัมฤทธ์ิของงำน (ก.)
ระดับค่ำเป้ำหมำย (ข.)

1 ความส าเร็จภาระงานของหน่วยงาน (พิจารณาจากภารกิจหลักท่ีหน่วยงานมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามปกติ)

2 ความส าเร็จตามภารกิจยุทธศาสตร์ หรือนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือนโยบายของสภามหาวิทยาลัย



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

ตัวชี วัดผลสัมฤทธ์ิของงำน (ก.)
ระดับค่ำเป้ำหมำย (ข.)

2.2 สนับสนุนอาจารย์ผู้สอนให้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning หรือ แบบอ่ืนท่ีทันสมัย

มีแผนพัฒนา
กระบวนการหรือ มี
กิจกรรม โครงการ

มีการน าแผนงาน หรือ
 กิจกรรม โครงการ สู่
การปฏิบัติ/ด าเนินงาน

มีการพัฒนาระบบ สู่
การปฏิบัติ/ด าเนินงาน

มีการปรับปรุง/พัฒนา
 กระบวนการ จากผล

การประเมิน

มีผลจากการปรับปรุง
 เห็นชัดเจนเป็น

รูปธรรม

10

2.3 การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีแผนการพัฒนา
ระบบหรือ มีกิจกรรม 

โครงการ

มีการน าระบบ หรือ
กิจกรรม โครงการ สู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน

มีการพัฒนาระบบ 
หรือปรับปรุงระเบียบ

 ข้อบังคับ สู่ การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน

มีการปรับปรุง/พัฒนา
 กระบวนการ จากผล

การประเมิน

มีผลจากการปรับปรุง
 เห็นชัดเจนเป็น

รูปธรรม

10

2.4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
(Ecosystem) ของหน่วยงาน

น้อยกว่า 2.50 2.50-2.99 3.00-3.49 3.50-4.49 มากกว่า 4.49 5

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

          2. ในการค านวณให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง
100ผลรวม ผลสัมฤทธ์ิของงำน

3. ร้อยละความส าเร็จของภารกิจอ่ืนท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย

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


