
ชื่อผู้รับการประเมิน สายงาน ผู้บริหาร
และงานทะเบียน

ชื่อผู้ประเมิน สายงาน ผู้บริหาร
คะแนน น ้ำหนัก (%) ผลรวม (จ.)

1 2 3 4 5 ที่ได(้ค) (ง) ( ค X ง )
60

1.1 การรับเข้านักศึกษาใหม่ มีระบบ และกลไก มีการน าระบบและ
กลไกไปสู่ การปฏบิัติ/

ด าเนินงาน

มีการปรับปรุง/พฒันา
กระบวนการ จากผล

การประเมิน

มีผลจากการปรับปรุง
 เห็นชัดเจนเป็น

รูปธรรมหรือยอดรวม
รับนักศึกษาใหม่ได้ตาม
แผนรับจริงมากกว่า

ร้อยละ 80

ยอดรวมรับนักศึกษา
ใหม่ได้ตามแผนรับจริง
มากกว่าร้อยละ 90

10

1.2 กระบวนการบริหารหลักสูตร มีระบบ และกลไก มีการน าระบบและ
กลไกไปสู่ การปฏบิัติ/

ด าเนินงาน

มีการน าระบบและ
กลไกไปสู่การปฏบิัติ/

ด าเนินงาน

มีการปรับปรุง/พฒันา
 กระบวนการ จากผล

การ
 ประเมินและมีความ

พงึพอใจจาก
ผู้รับบริการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

มีผลลัพธ์ที่ดีจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม

10

1.3 การบริการด้านวิชาการส าหรับอาจารย์ มีแผนการพฒันาระบบ
หรือ มีกิจกรรม 

โครงการ

มีการน าระบบ หรือ
กิจกรรม โครงการ สู่

การปฏบิัติ/ด าเนินงาน

มีการพฒันาระบบ 
หรือปรับปรุงระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ สู่ 
การปฏบิัติ/ด าเนินงาน

มีการปรับปรุง/พฒันา
 กระบวนการ จากผล

การประเมิน
 ไม่น้อยกว่า 2 ระบบ/

กิจกรรม/โครงการ

มีผลลัพธ์ที่ดีจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม 10

องค์ประกอบที ่1 ดำ้นผลสัมฤทธิ์ของงำน

ตัวชี วัดผลสัมฤทธิ์ของงำน (ก.)
ระดับค่ำเป้ำหมำย (ข.)

1 ความส าเร็จภาระงานของหน่วยงาน (พจิารณาจากภารกิจหลักที่หน่วยงานมีหน้าที่ต้องปฏบิัติตามปกติ)

                                                                                                          เอกสำรแนบหมำยเลข 3.2.9

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักทะเบียน และ หัวหน้าส านักงานส านักส่งเสริมวิชาการ

ต าแหน่ง 



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

ตัวชี วัดผลสัมฤทธิ์ของงำน (ก.)
ระดับค่ำเป้ำหมำย (ข.)

1.4 การบริการด้านวิชาการส าหรับนักศึกษา มีแผนการพฒันาระบบ
หรือ มีกิจกรรม 

โครงการ

มีการน าระบบ หรือ
กิจกรรม โครงการ สู่

การปฏบิัติ/ด าเนินงาน

มีการพฒันาระบบ 
หรือปรับปรุงระเบียบ 

ข้อบังคับ สู่ การ
ปฏบิัติ/ด าเนินงาน

มีการปรับปรุง/พฒันา
 กระบวนการ จากผล

การประเมิน
 ไม่น้อยกว่า 2 ระบบ/

กิจกรรม/โครงการ

มีผลลัพธ์ที่ดีจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม 10

1.5 ระดับความส าเร็จของการพฒันาระบบฐานข้อมูลหรือ
ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ

มีระบบฐานข้อมูลหรือ
ระบบ

 สารสนเทศที่สนับสนุน
การปฏบิัติงาน

 ตามพนัธกิจของ
หน่วยงานให้บรรลุ

 เป้าหมาย

มีการพฒันาระบบ
ฐานข้อมูลหรือ

 ระบบสารสนเทศมาใช้
ใน

 กระบวนการท างาน

มีการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลหรือระบบ

สารสนเทศ เพื่อ
ให้บริการแก่

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ผู้บริหาร 
ผู้ปฏบิัติงาน หรือ 

บุคคลภายนอกอย่าง
เหมาะสม

มีการปรับปรุง/พฒันา
 กระบวนการ จากผล

การประเมิน
 ไม่น้อยกว่า 2 ระบบ

มีผลการประเมินความ
พงึพอใจของผู้ใช้ระบบ
ฐานข้อมูลหรือระบบ

สารสนเทศ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 10

1.6 ร้อยละความส าเร็จการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ประจ าปี      รอบที่ 1 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม ถึงส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ น้อยกว่า 30 30-35 36-40 41-45 มากกว่า 45
      รอบที่ 2 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม ถึงส้ินเดือนสิงหาคม น้อยกว่า 76 76-80 81-85 86-90 มากกว่า 90
1.7 คะแนนการประเมินการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
(ใช้ผลคะแนนในรอบปีประเมินที่ผ่านมา)

น้อยกว่า 3.00 3.00-3.49 3.50-3.99 4.00-4.49 มากกว่า 4.49
5

30
2.1 สนับสนุนอาจารย์ผู้สอนให้มีคุณสมบัติ Smart Teacher มีแผนพฒันา

กระบวนการหรือ มี
กิจกรรม โครงการ

มีการน าแผนงาน หรือ
 กิจกรรม โครงการ 

สู่การปฏบิัติ/ด าเนินงาน

มีการพฒันาระบบ 
สู่การปฏบิัติ/ด าเนินงาน

มีการปรับปรุง/พฒันา
 กระบวนการ จากผล

การประเมิน

มีผลจากการปรับปรุง
 เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 8

2.2 สนับสนุนอาจารย์ผู้สอนให้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning หรือ แบบอื่นที่ทันสมัย

มีแผนพฒันา
กระบวนการหรือ มี
กิจกรรม โครงการ

มีการน าแผนงาน หรือ
 กิจกรรม โครงการ 

สู่การปฏบิัติ/ด าเนินงาน

มีการพฒันาระบบ 
สู่การปฏบิัติ/ด าเนินงาน

มีการปรับปรุง/พฒันา
 กระบวนการ จากผล

การประเมิน

มีผลจากการปรับปรุง
 เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 8

2 ความส าเร็จตามภารกิจยุทธศาสตร์ หรือนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

5



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

ตัวชี วัดผลสัมฤทธิ์ของงำน (ก.)
ระดับค่ำเป้ำหมำย (ข.)

2.3 การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีแผนการพฒันาระบบ
หรือ มีกิจกรรม 

โครงการ

มีการน าระบบ หรือ
กิจกรรม โครงการ 

สู่การปฏบิัติ/ด าเนินงาน

มีการพฒันาระบบ 
หรือปรับปรุงระเบียบ 
ข้อบังคับ สู่การปฏบิัติ/

ด าเนินงาน

มีการปรับปรุง/พฒันา
 กระบวนการ จากผล

การประเมิน

มีผลจากการปรับปรุง
 เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม

9

2.4 ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ (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 าเร็จของภารกิจอื่นที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย

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

         2. ในการค านวณให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง
100

3. ร้อยละความส าเร็จของภารกิจอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

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

ผลรวม ผลสัมฤทธิ์ของงำน


