
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 ความส าเร็จของการปฏิบัติงานในภารกิจประจ าของกองบริหารงานบุคคล มีภารกิจมากกว่า 
20% ไม่ส าเร็จตาม

ระยะเวลา

มีภารกิจน้อยกว่า 
20% ไม่ส าเร็จตาม

ระยะเวลา

ส าเร็จทุกภารกิจแต่
มีความล่าช้า

ส าเร็จทุกภารกิจ
และทันตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนด

ส าเร็จทุกภารกิจ
และเป็นไปตาม
แผนระยะเวลา

10

1.2 ผลสัมฤทธ์ิของการส่งเสริมการพัฒนางานส าหรับบุคลากรทุกต าแหน่งตาม
สายงาน

มีกิจกรรม/โครงการ
เพ่ือส่งเสริมการ

พัฒนางาน

กิจกรรม/โครงการ
มีผู้เข้าร่วมตามแผน

บุคลากรน าความรู้ท่ี
ได้ไปใช้ประโยชน์

เกิดกระบวนการ
ท างานใหม่ท่ีมี
ประสิทธิภาพ

กว่าเดิมในหน่วยงาน

เกิดกระบวนการ
ท างานใหม่ท่ีมี
ประสิทธิภาพ
กว่าเดิมใน

มหาวิทยาลัย

10

1.3 ความส าเร็จของการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการเล่ือนระดับต าแหน่ง มีกิจกรรม/โครงการ
เพ่ือส่งเสริม

ความก้าวหน้าใน
อาชีพ

มีกิจกรรม/
โครงการจัดท า

ผลงานเพ่ือเล่ือน
ระดับต าแหน่ง

บุคลากรได้รับการ
เล่ือนต าแหน่ง

บุคลากรท่ีได้เล่ือน
ระดับต าแหน่งมี

จ านวนไม่น้อยกว่า
ปีก่อน

จ านวนบุคลากรท่ีได้
เล่ือนระดับต าแหน่ง
เป็นไปตามแผนท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนด

10

1.4 ผลสัมฤทธ์ิในการจัดท าฐานข้อมูลบุคลากรทุกประเภท มีฐานข้อมูลท่ีกอง
บริหารงานบุคคล
สามารถสืบค้นเพ่ือ
ใช้ประกอบการ
ปฏิบัติงานได้

ฐานข้อมูลตาม
ระดับ 1 เป็น

ปัจจุบัน น าไปใช้
ประโยชน์ได้ทันที

ฐานข้อมูลตาม
ระดับ 1 เป็น

ปัจจุบัน สามารถให้
ข้อมูลได้ทุกมิติ 

และน าไปใช้
ประโยชน์ได้ทันที

มีฐานข้อมูลตาม
ระดับ 1-3 และ
บุคลากรสามารถ
สืบค้นข้อมูลของ
ตนเองได้ในทุกมิติ

มีฐานข้อมูลตาม
ระดับ 1-4 และมี
การวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือใช้ประกอบการ

ตัดสินใจส าหรับ
ผู้บริหารหรือ
คณะกรรมการ
ต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย

10

เอกสำรแนบหมำยเลข 3.2.5
องค์ประกอบท่ี 1 ด้ำนผลสัมฤทธ์ิของงำน

1 ความส าเร็จภาระงานของหน่วยงาน (พิจารณาจากภารกิจหลักท่ีหน่วยงานมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามปกติ)

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 

ตัวชี วัดผลสัมฤทธ์ิของงำน (ก.)
ระดับค่ำเป้ำหมำย (ข.)



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

ตัวชี วัดผลสัมฤทธ์ิของงำน (ก.)
ระดับค่ำเป้ำหมำย (ข.)

1.5 ผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย มีการลดข้ันตอน
การท างานท่ีไม่

จ าเป็น

ด าเนินการตาม
ระดับ 1 และมีการ

สร้างเคร่ืองมือ
เพ่ือให้การท างาน

รวดเร็วข้ึน

การด าเนินการตาม
ระดับ 1 และ2 

ส่งผลให้หน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัยลด
ข้ันตอนและภาระ

งาน

ผลการปฏิบัติงาน
บริหารงานบุคคล
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยไม่มี

ปัญหาท่ียากต่อการ
แก้ไข

การบริหารงาน
บุคคลมี

ประสิทธิภาพ 
ส าเร็จลุล่วงตาม

นโยบาย/แผนของ
มหาวิทยาลัย

10

1.6 ความส าเร็จของการปฏิบัติภารกิจด้านกฎหมาย การด าเนินการ
ส าเร็จแต่มีความ
ล่าช้าเกินสมควร
และไม่เกิดความ

เสียหายอันมาจาก
ความล่าช้าหรือ

ผิดพลาด

การด าเนินการ
ส าเร็จแต่มีความ
ล่าช้าโดยมีเหตุผล
อันสมควรและไม่
เกิดความเสียหาย
อันมาจากความ

ล่าช้าหรือผิดพลาด

การด าเนินการ
ส าเร็จอยู่ภายใน

ระยะเวลาท่ี
เหมาะสม

การด าเนินการ
ส าเร็จโดยเร็ว

ด าเนินการได้ส าเร็จ
โดยเร็วและ

สามารถตอบสนอง
ภาระกิจเร่งด่วน
ด้านกฎหมายของ
มหาวิทยาลัยได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

10

30
2.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ท่ีกองบริหารงานบุคคลรับผิดชอบ 
(จ านวนตัวช้ีวัดท่ีบรรลุ)

น้อยกว่า 21 21-30 31-40 41-50 มากกว่า 50 10

2.2 ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร น้อยกว่า31 31-40 41-50 51-60 มากกว่า 60 10
2.3 ร้อยละความส าเร็จของด าเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย

น้อยกว่า60 60-70 71-80 81-90 มากกว่า 90 10

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

          2. ในการค านวณให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง
100ผลรวม ผลสัมฤทธ์ิของงำน

2 ความส าเร็จตามภารกิจยุทธศาสตร์ หรือนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

3. ร้อยละความส าเร็จของภารกิจอ่ืนท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย

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


