
ช่ือผู้รับการประเมิน สายงาน ผู้บริหาร
ช่ือผู้ประเมิน ต าแหน่ง สายงาน ผู้บริหาร

คะแนน น ้ำหนัก (%) ผลรวม (จ.)

1 2 3 4 5 ท่ีได้(ค) (ง) ( ค X ง )
60

1.1 ส่งเสริมให้มีการสร้างงานวิจัยด้าน
ส่ิงแวดล้อมหรือด้านการพัฒนาองค์กรโดยของ
บุคลากรของสถาบันฯ

มีงานวิจัยของบุคลากร
ได้รับการเผยแพร่น้อยกว่า

 3 เร่ืองในรอบ
ปีงบประมาณ

มีงานวิจัยของบุคลากรได้รับ
การเผยแพร่ 3 -4 เร่ืองใน

รอบปีงบประมาณ

มีงานวิจัยของบุคลากร
ได้รับการเผยแพร่ 5 - 6 
เร่ืองในรอบปีงบประมาณ

มีงานวิจัยของบุคลากร
ได้รับการเผยแพร่ 6 -7 
เร่ืองในรอบปีงบประมาณ

มีงานวิจัยของบุคลากร
ได้รับการเผยแพร่มากกว่า

 7 เร่ืองในรอบ
ปีงบประมาณ
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1.2 จัดให้หน่วยงานเป็นแหล่งเผยแพร่ เรียนรู้
เก่ียวกับชีวิตสัตว์น  า/สัตว์บกและสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จัดนิทรรศการหมุนเวียน
เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างน้อย 1 
ครั งในรอบการประเมิน

จัดนิทรรศการหมุนเวียน
เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 2 ครั งในรอบ

การประเมิน

จัดนิทรรศการหมุนเวียน
เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 3 ครั งในรอบ

การประเมิน

จัดนิทรรศการหมุนเวียน
เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 4 ครั งในรอบ

การประเมิน

จัดนิทรรศการหมุนเวียน
เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมมากกว่า 4 
ครั งในรอบการประเมิน
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1.3 จัดให้มีการบริการทางวิชาการเพ่ือพัฒนา
และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน รวมถึงสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

มีกิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการร่วมกับ

ชุมชนและ/หรือ
หน่วยงานภายนอก ใน

การพัฒนา อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างน้อย 1 
ครั งในรอบการประเมิน

มีกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการร่วมกับชุมชนและ/
หรือหน่วยงานภายนอก ใน

การพัฒนา อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 2 ครั งในรอบ
การประเมิน

มีกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการร่วมกับชุมชนและ/
หรือหน่วยงานภายนอก ใน

การพัฒนา อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 3 ครั งในรอบ
การประเมิน

มีกิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการร่วมกับ

ชุมชนและ/หรือหน่วยงาน
ภายนอก ในการพัฒนา 

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 4 ครั งในรอบ
การประเมิน

มีกิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการร่วมกับ

ชุมชนและ/หรือหน่วยงาน
ภายนอก ในการพัฒนา 

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมมากกว่า 4 
ครั งในรอบการประเมิน
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เอกสำรแนบหมำยเลข 3.2.17

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ตัวชี วัดผลสัมฤทธ์ิของงำน (ก.)
ระดับค่ำเป้ำหมำย (ข.)

องค์ประกอบท่ี 1 ด้ำนผลสัมฤทธ์ิของงำน

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.)

1.4 สร้างรายได้จากการด าเนินงานสถานแสดง
พันธ์ุสัตว์น  า หน่วยแสดงความสามารถสัตว์และ
อ่ืนๆ รวมถึงทรัพย์สินของหน่วยงานด้วยวิธีการ
ท่ีหลากหลายและเต็มศักยภาพ

จัดหารายได้จากการ
ด าเนินงานต่างๆและ

ทรัพย์สินท่ีสถาบันฯดูแล
ต่ ากว่าประมาณการ

รายรับประจ าปี
งบประมาณตั งแต่ร้อยละ 

16 ขึ นไป

จัดหารายได้จากการ
ด าเนินงานต่างๆและ

ทรัพย์สินท่ีสถาบันฯดูแลต่ า
กว่าประมาณการรายรับ

ประจ าปีงบประมาณตั งแต่
ร้อยละ 6 -15

จัดหารายได้จากการ
ด าเนินงานต่างๆและ

ทรัพย์สินท่ีสถาบันฯดูแล
เท่ากับประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ ± 

ร้อยละ 5

จัดหารายได้จากการ
ด าเนินงานต่างๆและ

ทรัพย์สินท่ีสถาบันฯดูแล
สูงกว่าประมาณการ

รายรับประจ าปี
งบประมาณตั งแต่ร้อยละ 

6 - 15

จัดหารายได้จากการ
ด าเนินงานต่างๆและ

ทรัพย์สินท่ีสถาบันฯดูแล
สูงกว่าประมาณการ

รายรับประจ าปี
งบประมาณตั งแต่ร้อยละ 

16 ขึ นไป
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1.5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
 การฝึกงานและการท างานวิจัยของนักศึกษา/
อาจารย์ ทั งจากหน่วยงานภายในและ
หน่วยงาน/องค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย

มีนักศึกษา/อาจารย์/
บุคคลภายนอก เข้ามาใช้

งานอาคารสถานท่ี 
เคร่ืองมือ ห้องปฏิบัติการ
เพ่ือเรียน/ฝึกงาน/ท างาน
วิจัย น้อยกว่า 30 คน ใน

รอบการประเมิน

มีนักศึกษา/อาจารย์/
บุคคลภายนอก เข้ามาใช้งาน

อาคารสถานท่ี เคร่ืองมือ 
ห้องปฏิบัติการเพ่ือเรียน/

ฝึกงาน/ท างานวิจัย 31- 40 
คน ในรอบการประเมิน

มีนักศึกษา/อาจารย์/
บุคคลภายนอก เข้ามาใช้

งานอาคารสถานท่ี 
เคร่ืองมือ ห้องปฏิบัติการ
เพ่ือเรียน/ฝึกงาน/ท างาน
วิจัย 41-50 คน ในรอบ

การประเมิน

มีนักศึกษา/อาจารย์/
บุคคลภายนอก เข้ามาใช้

งานอาคารสถานท่ี 
เคร่ืองมือ ห้องปฏิบัติการ
เพ่ือเรียน/ฝึกงาน/ท างาน
วิจัย 51-60 คน ในรอบ

การประเมิน

มีนักศึกษา/อาจารย์/
บุคคลภายนอก เข้ามาใช้

งานอาคารสถานท่ี 
เคร่ืองมือ ห้องปฏิบัติการ
เพ่ือเรียน/ฝึกงาน/ท างาน
วิจัย มากกว่า 60 คน ใน

รอบการประเมิน
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1.6 มีมาตรการในการรณรงค์ประหยัดพลังงาน
และด าเนินการอย่างจริงจัง เพ่ือเป็นองค์กรท่ี
เป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์พลังงาน

ผลการใช้พลังงาน(ไฟฟ้า)
ลดลงเม่ือเทียบกับรอบ
การประเมินท่ีแล้ว น้อย

กว่า ร้อยละ 5

ผลการใช้พลังงาน(ไฟฟ้า)
ลดลงเม่ือเทียบกับรอบการ
ประเมินท่ีแล้ว ร้อยละ 5-9

ผลการใช้พลังงาน(ไฟฟ้า)
ลดลงเม่ือเทียบกับรอบการ

ประเมินท่ีแล้ว ร้อยละ 
10-14

ผลการใช้พลังงาน(ไฟฟ้า)
ลดลงเม่ือเทียบกับรอบ

การประเมินท่ีแล้ว ร้อยละ
 15-19

ผลการใช้พลังงาน(ไฟฟ้า)
ลดลงเม่ือเทียบกับรอบ

การประเมินท่ีแล้ว ตั งแต่ 
ร้อยละ 20 ขึ นไป
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30

2.1 จ านวนนวัตกรรมท่ีผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาองค์กรตามองค์ประกอบของ Green 
Campus ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จากการ
ติดตามผลักดันโดยสถาบันฯในรอบปีงบประมาณ
 (ยุทธศาสตร์ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดล้อม)

น้อยกว่า 5 นวัตกรรม 5 นวัตกรรม 6 นวัตกรรม 7 นวัตกรรม มากกว่า 7 นวัตกรรม 5

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 จ านวนชุมชนท่ีมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
การจัดการขยะ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
โดยการติดตามผลักดันของสถาบันฯในรอบ
ปีงบประมาณ (ยุทธศาสตร์ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม)

น้อยกว่า 5 ชุมชน 5 ชุมชน 6 ชุมชน 7 ชุมชน มากกว่า 7 ชุมชน 5

2.3 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการ
องค์กรเพ่ือขับเคล่ือนพันธกิจของสถาบันฯ 
(ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร)

น้อยกว่า  66 66-75 76-85 86-95 มากกว่า 95 5

2.4 ร้อยละตัวชี วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี
ของสถาบันฯบรรลุเป้าหมาย(ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการองค์กร)

น้อยกว่า 66  66-75 76-85 86-95 มากกว่า 95 5

2.5 ร้อยละของบุคลากรของสถาบันฯท่ีผ่าน
หลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการ
ส่ือสาร(ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร)

น้อยกว่า 50 50 - 59 60 - 69 70 - 79 มากกว่า 79 5

2.6 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนของ
สถาบันฯท่ีสอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ
ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด(ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการองค์กร)

น้อยกว่า 51 51-60 61- 70  71-80 มากกว่า 80 5
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3.1. ร้อยละความส าเร็จของภารกิจอ่ืนท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

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

100ผลรวม ผลสัมฤทธ์ิของงาน

          2. ในการค านวณให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง

3. ร้อยละความส าเร็จของภารกิจอ่ืนท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ชี แจง : 1. น  าหนัก (%) (ง) รวมกันทุกข้อต้องเท่ากับ 100 %


