
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เรื่อง เกณฑการประเมินผลสําเร็จของงานสวนบุคคล การประเมินหนวยงานและดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา

กลุมศูนย สถาบัน สวน หนวย สํานักงาน โครงการ หรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่น

..........................................................................

อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

งานพนักงาน ฉบับลงวันท่ี ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และเพื่อใหเกณฑการประเมินผลสําเร็จของงานสวนบุคคล

การประเมินหนวยงานและดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา กลุมศูนย สถาบัน สวน หนวย สํานักงาน โครงการหรือ

หนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอื่น มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และเปนกลไกการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปน

มหาวิทยาลัยชั้นแนวหนาระดับโลก ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. ๒๕๓๕ และขอ ๗ ของประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง หลักเกณฑและวิธี

การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน ฉบับลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงใหออกประกาศไว ดังน้ี 

ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง เกณฑการประเมิน

ผลสําเร็จของงานสวนบุคคล การประเมินหนวยงานและดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา กลุมศูนย สถาบัน 

สวน หนวย สํานักงาน โครงการ หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น" 

ขอ ๒ ใหใชประกาศฉบับนี้ตั้งแตรอบปประเมิน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ เปนตนไป

บรรดาประกาศ คําสั่งหรือขอกําหนดอื่นใดท่ีขัดหรือแยงกับประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้ 

ขอ ๓ เกณฑการประเมินผลสําเร็จของงานสวนบุคคล การประเมินหนวยงานและดุลยพินิจ

ของ ผูบังคับบัญชา กลุมศูนย สถาบัน สวน หนวย สํานักงาน โครงการหรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่น 

ใหเปนไปตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

เกณฑการประเมินผลสําเร็จของงานสวนบุคคล สําหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ

และบริหารท่ัวไป สังกัดสํานักวิชา วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย ใหเปนไปตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

ขอ ๔ ใหหนวยงานไดคะแนนการประเมินหนวยงาน ตามผลการประเมินหนวยงานและ

พนักงานผูใดในหนวยงานจะไดคะแนนการประเมินหนวยงานเทาใดหรือในขอใดขึ้นอยูกับการมีสวนรวม

ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามประกาศฉบับนี้ และใหมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด

คําวินิจฉัยของอธิการบดีใหเปนที่สุด



 

-  ๒  -

 

 
 ประกาศ ณ  วันที่   ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

(ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
๗ มี.ค. ๖๕ เวลา  ๑๑:๓๔:๕๒  Personal PKI-LN

Signature Code : FbT44-i1EeJ-AwESx-qipS2



เอกสารแนบท้าย 
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลส าเร็จของงานส่วนบุคคล การประเมินหน่วยงานและดุลยพินจิของผู้บังคับบัญชา  
กลุ่มศูนย์ สถาบัน ส่วน หน่วย ส านักงาน โครงการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

 
 
 
 
           ข้อ 1 วิธีการประเมินผลส าเร็จของงานส่วนบุคคล พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  
                    กลุ่มต าแหน่งบริหารจัดการ ได้แก่ หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หรือหัวหน้าหน่วยงาน                 
ท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่า ให้ได้รับคะแนนการประเมินผลส าเร็จของงานส่วนบุคคล เท่ากับคะแนนเฉลี่ย
ของคะแนนประเมินผลส าเร็จของงานส่วนบุคคลของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนท่ีมีสิทธิได้รับการขึ้นเงินเดือน 
 

 ข้อ 2 พนักงานต าแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป ให้ประเมินผลส าเร็จของงานส่วนบุคคลตาม
สัดส่วนภาระงาน ตารางที่ 1 ดังนี้  
ตารางที่ 1 

ประเภทภาระงาน 
คะแนนเต็ม  

(50 คะแนน) 
1. ภาระงานตามค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 35 
2. ภาระงานท่ีได้รับมอบหมายพิเศษ 10 
3. ผลงานด้านการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5 
หมายเหตุ กรณีพนักงานไม่ได้รับมอบหมายงานในข้อ 2 ใหป้ฏิบัติงานตามข้อ 1 คะแนนเต็ม 45 คะแนน 
 

    ข้อ 3 พนักงานปฏิบัติงานภาคสนาม กรณีอธิการบดีอนุมัติให้ปฏิบัติงานภาระงานตามภารกิจหลัก 
(Function Base) เพียงด้านเดียว ให้ประเมินผลส าเร็จของงานส่วนบุคคล คะแนนเต็ม 50 คะแนน  
 

              ข้อ 4  ให้ผู้บังคับบัญชาก าหนดตัวชี้วัดผลงานปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) ตาม
ภาระงานประจ าหรือภาระงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบตามค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) หรือภาระงาน
ตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) หรือสัญญาจ้าง  โดยประเมินแบบวัตถุวิสัย (Objective)  พิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์หลักของงาน (Key Results) ซึ่งเป็นผลผลิต (Outputs) หรือผลลัพธ์ (Outcomes)  โดยก าหนดตัวชี้วัด 
4 มิติ ดังนี้ 

(1)  ปริมาณ (Quantity) พิจารณาจาก 
(1.1) มีการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
(1.2) จ านวนผลงานที่ท าส าเร็จตามแผนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบเป้าหมายการปฏิบัติงาน 
        ตามแผน  

  (2)  คุณภาพ (Quality) ของผลงานพิจารณาจาก 
  (2.1) ความถูกต้องเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งของมหาวิทยาลัย  
  (2.2) ไม่มีความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
  (2.3) การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการที่ก าหนด  
            (3) ความรวดเร็วหรือตรงตามเวลาที่ก าหนด (Time) พิจารณาจากการท างานส าเร็จภายในเวลา             
ที่ก าหนดไว้หรือตรงตามเวลาที่ก าหนด  

ส่วนที่ 1  
การประเมินผลส าเร็จของงานส่วนบุคคล ร้อยละ 50 
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           (4) ความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร (Cost) พิจารณาจากการใช้ต้นทุนหรือ
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าท่ีสุด การลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ 
 ทั้งนี้ ให้หน่วยงานก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด (Target) ค่าน้ าหนัก (Weight) คะแนนเต็มของ
ตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับภาระงานที่ปฏิบัติ  และให้ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกเดือน แล้วน าไปสรุป
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 
 ตารางการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) ค่าเป้าหมาย (Target) ค่าน้ าหนัก (Weight) คะแนนเต็ม ผลการ
ปฏิบัติงานจริง และคะแนนที่ได้ ตามตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2  คะแนนผลส าเร็จของงานส่วนบุคคล (50 คะแนน) 

ภาระงาน 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

ค่าน้ าหนัก 
(Weight) 

คะแนน 
เต็ม 

ร้อยละ 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 

คะแนน 
ทีไ่ด้รับ 

1. ภาระงานตามค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  (35 คะแนน) 
    กรณีไม่มีภาระงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษในข้อ 2 (45 คะแนน) ให้ใช้คะแนนในวงเล็บ 
1.1 ................ 

 
1.2 ................ 

 
1.3 ................ 

 
(พิจารณา 
ภาระงาน 
ในแต่ละดา้น 
และสรุป
ภาพรวม) 

 
 

1.1 ปริมาณ 
(1) มีการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
(2) จ านวนผลงานท่ีท าส าเรจ็ตาม 
     แผนการปฏิบัติงาน 
     เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
     การปฏิบัติงานตามแผน  

 
ร้อยละ 100 
 

 
- ร้อยละ 100    
  ได้คะแนนเต็ม 
- ค่าร้อยละอื่น  
  คิดตามสัดส่วน 

 
12.50 
(17.50) 

 
............. 

 
............. 

1.2 คุณภาพของผลงาน 
(1) ความถูกต้องเป็นไปตาม 
     ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
     หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัย  
(2) ไม่มีความผิดพลาดในการ 
     ปฏิบัติงาน 
(3) การปฏิบัติงานเป็นไปตาม 
    ขั้นตอนและวิธีการที่ก าหนด  

 
ร้อยละ 100 
 

 
- ร้อยละ 100    
  ได้คะแนนเต็ม 
- ค่าร้อยละอื่น  
  คิดตามสัดส่วน 

 
12.50 
(17.50) 

 
............. 

 
.............. 

1.3 ความรวดเร็วหรือตรงตาม 
      เวลาที่ก าหนด  
      ผลงานส าเร็จภายในเวลาที่ 
      ก าหนดไวห้รือตรงตามเวลา 
      ที่ก าหนด 

 
ร้อยละ 100 
 

 
- ร้อยละ 100    
  ได้คะแนนเต็ม 
- ค่าร้อยละอื่น  
  คิดตามสัดส่วน 

  
5 

 
............. 

 
................. 

1.4 ความประหยัดหรือความ 
      คุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร  
      ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติลดลง 

ต้องประหยัด 
ตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย 

- ประหยัด     
  ได้คะแนนเต็ม 
- ไม่ประหยัด  
  เท่ากับ 0 
 

  
5 

 
............. 

 
................. 
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ภาระงาน 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

ค่าน้ าหนัก 
(Weight) 

คะแนน
เต็ม 

 

ร้อยละ 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 

คะแนน 
ที่ได้รับ 

2. ภาระงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ  (10 คะแนน) 
1.1 ................ 

 
1.2 ................ 

 
1.3 ................ 

 
(พิจารณา 
ภาระงาน 
ในแต่ละดา้น 
และสรุป
ภาพรวม) 

 

1.1 ปริมาณ 
(1) มีการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
(2) จ านวนผลงานท่ีท าส าเรจ็ตาม 
     แผนการปฏิบัติงาน 
     เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
     การปฏิบัติงานตามแผน  

 
ร้อยละ 100 
 

 
- ร้อยละ 100    
  ได้คะแนนเต็ม 
- ค่าร้อยละอื่น  
  คิดตามสัดส่วน 

 
3.50 

 
.............. 

 
............. 

1.2 คุณภาพของผลงาน 
(1) ความถูกต้องเป็นไปตาม 
     ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
     หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัย  
(2) ไม่มีความผิดพลาดในการ 
     ปฏิบัติงาน 
(3) การปฏิบัติงานเป็นไปตาม 
    ขั้นตอนและวิธีการที่ก าหนด  

 
ร้อยละ 100 
 

 
- ร้อยละ 100    
  ได้คะแนนเต็ม 
- ค่าร้อยละอื่น  
  คิดตามสัดส่วน 

 
3.50 

 
.............. 

 
.............. 

1.3 ความรวดเร็วหรือตรงตาม 
      เวลาที่ก าหนด  
      ผลงานส าเร็จภายในเวลา 
      หรือตรงตามเวลาที่ก าหนด 

 
ร้อยละ 100 
 

 
- ร้อยละ 100    
  ได้คะแนนเต็ม 
- ค่าร้อยละอื่น  
  คิดตามสัดส่วน 

  
1.50 

 
.............. 

 
................. 

1.4 ความประหยัดหรือความ 
      คุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร  
      ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติลดลง 

ต้องประหยัด 
ตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย 

- ประหยัด     
  ได้คะแนนเต็ม    
- ไม่ประหยัด  
  เท่ากับ 0 

  
1.50 

 
.............. 

 
................. 

3. ผลงานด้านการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการปฏบิัติงาน (5 คะแนน) 
ช่ือผลงาน 
......................... 

ปริมาณและคุณภาพของผลงาน 
(1) ผลสัมฤทธ์ิของงานในภาพรวม  
 

 
ร้อยละ 100 
 

 
- ร้อยละ 100    
  ได้คะแนนเต็ม 
- ค่าร้อยละอื่น  
  คิดตามสัดส่วน 

 
2.5 

 
.............. 

 
.............. 

 (2) การน าไปใช้และเกิดประโยชน์ 
(หลักประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน  
ลดเวลา และประหยัดงบประมาณ 
และงานมีความถูกตอ้ง) 

 
ร้อยละ 100 
 

 
- ร้อยละ 100    
  ได้คะแนนเต็ม 
- ค่าร้อยละอื่น  
  คิดตามสัดส่วน 

 
2.5 

 
.............. 

 
.............. 

ผลรวมคะแนนที่ได้รับทุกด้าน   
  

 ข้อ 5  การน าภาระงานไปทดแทนให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน โดยความเห็นชอบของ
อธิการบดี รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีท่ีก ากับดูแลหน่วยงาน และเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป 
และให้ด าเนินการต้ังแต่ต้นปีประเมิน 
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 ข้อ 1  เกณฑ์การประเมินหนว่ยงาน ร้อยละ 40 แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
          - ส่วนที่ 2.1 ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน ( 30 คะแนน)  
                       ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา (อธิการบดี รองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดีท่ีก ากับดูแลหน่วยงาน) 

         - ส่วนที่ 2.2 เกณฑ์การประเมินทั่วไป (10 คะแนน)  
           ประเมินโดยหน่วยงานหรือคณะกรรมการชุดท่ีเกี่ยวข้อง 
 

  ข้อ 2  ให้หน่วยงานจัดท าตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิ (Results) ได้แก่ ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)  
ภาระงานตามภารกิจหลัก (Function Base) ภาระงานตามยุทธศาสตร์ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย
พิเศษ  (Agenda Base) และก าหนดค่าเป้าหมาย (Targets) เสนออธิการบดี รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีท่ีก ากับ
ดูแลหน่วยงาน แล้วแต่กรณี ต้ังแต่ต้นรอบปีประเมิน 

ข้อ 3  เกณฑ์การให้คะแนนส่วนท่ี 2.1  ตามตารางที่ 3-4 และการให้คะแนนส่วนท่ี 2.2 ตามตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 3   เกณฑ์การประเมินส่วนที่ 2.1 ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน (30 คะแนน) 

องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วดัผลสัมฤทธิ์ เกณฑ์การพิจารณา 
คะแนน 
(เต็ม) 

1. ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ตามภารกิจ (Function Base) 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน   

- ร้อยละ 100    
  ได้คะแนนเต็ม 
- ค่าร้อยละอื่น  
  คิดตามสัดส่วน 

12 

2. ประสิทธิภาพการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ นโยบายเร่งด่วน 
หรือภารกิจ ท่ีได้รับมอบหมาย
พิเศษ (Agenda Base) 

 

ผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงาน 
- ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
- ตามนโยบายหรือภารกิจท่ีได้รับ 
  มอบหมายเป็นพิเศษจากอธิการบดี  
- ตามค ารับรองการปฏิบัติงาน  
  (Performance Agreement)    
- ตามเป้าหมายหลัก OKRs 

- ร้อยละ 100    
  ได้คะแนนเต็ม 
- ค่าร้อยละอื่น  
  คิดตามสัดส่วน 

12 

3. ประสิทธิภาพในการ 
   บริหารจัดการและพัฒนา 
   นวัตกรรม (Innovation Base) 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามโครงการ
ปรับปรุง พัฒนา ระบบการบริหาร
และการปฏิบัติงาน  หรือโครงการ
ประดิษฐ์คิดค้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ท างาน อย่างน้อย 1 ระบบงาน 
- จัดท าเป็นรายงานสรุป ประกอบด้วย 
  ประเด็นปัญหา แนวทางปรับปรุง  
  หรือแก้ไขปัญหา และผลสัมฤทธิ์ 
  การด าเนินงาน สามารถลดขั้นตอน 
  ลดเวลา และประหยัดงบประมาณ 
- กรณีงานไม่แล้วเสร็จ ให้แสดง 
  หลักฐานรายงานความก้าวหน้า 

- ร้อยละ 100    
  ได้คะแนนเต็ม 
- ค่าร้อยละอื่น  
  คิดตามสัดส่วน 

6 

หมายเหตุ การคิดคะแนน ส่วนท่ี 2.1 ข้อ 1-3 ให้ใช้คะแนนที่ไดร้ับเทียบบัญญัติไตรยางค์กับคะแนนเต็ม 

ส่วนที่ 2 
การประเมินหน่วยงาน ร้อยละ 40 
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ตารางท่ี 4  เกณฑ์การประเมินคุณภาพของนวัตกรรม (Innovation Base) หรืองานพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ 
ประเด็นการประเมิน คะแนนเต็ม 

ความครบถ้วนของเนื้อหา 30 
           หลักการ เหตุผล ความจ าเป็น (6) 
           วัตถุประสงค์ (6) 
           การด าเนินการ (6) 
           ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (6) 
           ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจริงอย่างเป็นรูปธรรม (6) 
คุณภาพของนวัตกรรม 70 
           การแสดงถึงการพัฒนานวัตกรรมอย่างน้อยหนึ่งด้าน (5) 
           มีความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เป็นประเด็นปัญหา และความ 

  ต้องการทีจ่ะปรับปรุงเพ่ือแก้ไขปัญหาที่สอดรับต่อความ 
  ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

(20) 

           แสดงให้เห็นความแตกต่างจากกิจกรรม/งานปกติอย่างชัดเจน (10) 
           มีผลลัพธ์ที่แสดงถึงประโยชน์ได้อย่างชัดเจน (30) 
           มีข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน (5) 

รวม 100 
 
ตารางที่ 5  เกณฑ์การประเมินส่วนที่ 2.2 เกณฑ์การประเมินทั่วไป (10 คะแนน)   
 

ตัวชี้วัด 
คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์การพิจารณา 

    2.1 ร้อยละผลส าเร็จการใช้งานระบบ DOMS 
          (เริ่มประเมินต้ังแต่เดือนมกราคมของรอบป ี
           ประเมิน และเทียบตามสัดส่วนใช้เป็นคะแนน 
           เฉลี่ยท้ังป)ี 

1  ร้อยละ 100 ได้คะแนนเต็ม   
 ค่าร้อยละอื่นคิดตามสัดส่วน 
 

    2.2 ร้อยละการบันทึกงานประจ าวันของพนักงาน 1  ร้อยละ 100 ได้คะแนนเต็ม   
 ค่าร้อยละอื่นคิดตามสัดส่วน 
 

    2.3 ร้อยละของคะแนนประเมิน 5 ส 1 คะแนนท่ีหน่วยงานได้รับ คิดตามสัดส่วน
คะแนนการตรวจประเมิน 5 ส 
 

    2.4 ร้อยละการประหยัดพลังงาน go green  
          (เทียบกับปีท่ีผ่านมาระดับมหาวิทยาลัย) 

1 ทุกหน่วยงานได้เท่ากัน  
 ลดได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 
   ได้คะแนนเต็ม   
 คิดตามสัดส่วนท่ีได้รับ 

     2.5 เว็บไซต์ (website) หน่วยงานท้ังภาษาไทย  
           และภาษาอังกฤษ 

1 รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณา 
ตามหมายเหตุ (หน้า 7-9) 
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ตัวชี้วัด 
คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์การพิจารณา 

    2.6 ร้อยละของการด าเนินงาน และการใช้จ่าย 
          งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
          (แผนงานและแผนเงิน) 

1  ร้อยละของการใช้จ่ายงบลงทุน 
    ตามแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย 
   ร้อยละ 100 
 ร้อยละการใช้จ่ายงบด าเนินงาน 
   ตามแผนปฏิบัติการ ยกเว้น 
   หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง  
   เป้าหมายร้อยละ 85  
 คิดคะแนนรวมตามสัดส่วนของ 
   งบลงทุนและงบด าเนินงาน 
   ของหน่วยงาน 

    2.7 การปฏิบัติตามหลักวินัยทางการเงิน และ 
          ผลการตรวจสอบภายใน 

1 ได้คะแนนเต็มต้องเป็น 0 
 

2.8  การเข้าร่วมกิจกรรมกลางที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น  1  เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 
   ร้อยละ 90 ของจ านวนกิจกรรม  
   ได้คะแนนเต็ม  
 คิดคะแนนตามสัดส่วนการเข้าร่วม 
   กิจกรรม 

2.9  การรับรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
          (Internal Integrity and Transparency    
          Assessment : IIT) 

           

1  ร้อยละ 100  ได้คะแนนเต็ม  
 ร้อยละ 95.00-99.99  
   คิดตามสัดส่วน 
 ต่ ากว่าร้อยละ 95 ได้คะแนน 0 

   2.10 ผลสัมฤทธ์ิการท างานเป็นทีม โดยท่ีหน่วยงาน 
          ไม่มีพนักงานท่ีได้คะแนนผลการประเมินการ     
         ปฏิบัติงานต่ ากว่า 80 คะแนน ซึ่งได้มีการประเมิน 
         ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

1 ได้คะแนนเต็มต้องเป็น 0 
 

 
 
 
 
 
 

 
  การประเมินตามดุลยพินิจ ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาประเมินตามหัวข้อท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี ้
              1. ผลสัมฤทธ์ิในภาพรวม และการลงเวลาปฏิบัติงาน         5 คะแนน 
              2. ผลการประเมินสมรรถนะหลัก  5 ข้อ                 2 คะแนน 

   3. ทักษะการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ                    3 คะแนน 
 

ส่วนที่ 3 
การประเมินตามดุลยพนิิจของผู้บังคับบัญชา ร้อยละ 10 
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หมายเหตุ  หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินเว็บไซตห์น่วยงาน 

ค าชี้แจง: เกณฑ์การประเมินเว็บไซต์หน่วยงาน แบ่งออกเป็น 7 เกณฑ์ประเมิน ได้แก่ (1) การอัปเดตข่าวสารภาษาไทย  (2) การอัปเดท Blog (3) การด าเนินงานด้านพันธกิจและ
ภารกิจหลักของหน่วยงาน  (4) เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ (5) การท า SEO Tag (6) ความต่อเนื่องในการเชื่อมโยงข้อมูล (7) การใช้ตราสัญลักษณ์หน่วยงาน 

วิธีการประเมินผลคะแนนเว็บไซต์ : ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้ทั้งหมดหารด้วย 10 เช่น  
ผลรวมของค่าคะแนนเท่ากับ 20  ได้คะแนนเต็ม  

 ผลรวมของค่าคะแนนเท่ากับ 19     ได้ 1.90 คะแนน 
 ผลรวมของค่าคะแนนเท่ากับ 18  ได้ 1.80 คะแนน 
 

 
ล าดับ 

 
เกณฑ์ประเมิน 

ค่าคะแนน 
3 2 1 

1 การอัปเดทข่าวสารภาษาไทย  
   - มีการอัปเดทข่าวสารอย่างนอ้ย 2 ครั้ง ต่อเดือน 
   - ข่าวต้องมีหัวข่าว (headline) หรือ ความน าขา่ว (Lead)  
   - มีเนือ้หาข่าว (content/body) เพื่อบอกรายละเอียดของ 
     กิจกรรม/เหตุการณ์    
   - ขา่วมีภาพข่าว/ภาพประกอบ หรือ คลิปวิดีโอ 
   - ขา่วต้องมีการแสดงวันท่ีเสนอข่าว 
* ไม่นับข่าวประกาศ 

ครบถ้วนตามเงื่อนไข  - ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข  
- ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 50 

- ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข  
- ผิดพลาดมากกว่าร้อยละ 50 

2 การอัปเดท Blog  
   - มีการอัปเดท Blog ในเว็บไซต์ภายใต้โดเมน .wu.ac.th  
     อย่างน้อย 1 ชิ้น ต่อไตรมาส 
   - ความยาวของ Blog ไม่ต่ ากว่า 300 ค า (ภาษาไทย หรือ  
     ภาษาอังกฤษก็ได้)  
   - มีภาพประกอบ หรือ ไม่มภีาพประกอบก็ได้  
   - ต้องมีการติด tag หน่วยงาน 

ครบถ้วนตามเงื่อนไข  - ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข  
- ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 50 

- ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข  
- ผิดพลาดมากกว่าร้อยละ 50 
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ล าดับ 

 
เกณฑ์ประเมิน 

ค่าคะแนน 
3 2 1 

3 การด าเนินงานด้านพันธกิจและภารกิจหลักของหน่วยงาน 
1. ข้อมูลครบถ้วนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นประโยชน์ 
    ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 
2. ทันสมัย : สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
3. สนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ครบถ้วนตามเงื่อนไข  - ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข  
- ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 50 

- ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข  
- ผิดพลาดมากกว่าร้อยละ 50 

4 เว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษ  
   - หน้าหลักของเว็บไซต์มีความสอดคล้องกันท้ังภาษาไทย และ     
     ภาษาอังกฤษ เช่น ธีม เมน ู 
   - มีการอัปเดทข่าวภาษาอังกฤษ 1 ครั้ง ต่อเดือน 
   - เนื้อหาเว็บไซต์ เกี่ยวกับโครงสร้างหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธ  
     ข้อมูลการติดต่อ ต้องสอดคล้องกันท้ังภาษาไทยและ 
     ภาษาอังกฤษ  

ครบถ้วนตามเงื่อนไข  - ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข  
- ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 50 

- ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข  
- ผิดพลาดมากกว่าร้อยละ 50 

5 การท า SEO Tag ในข่าว 
   - มีการใส่ Meta tag Title, Meta Description, Heading 
   - มีการใส ่Alt Tag (ค าอธิบายรูปภาพ)  
   - ทุกข่าวต้องมีการใส่ SEO tag (ตามข้อ 1 และ 2)  

ครบถ้วนตามเงื่อนไข  - ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข  
- ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 50 

- ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข  
- ผิดพลาดมากกว่าร้อยละ 50 

6 ความต่อเนื่องในการเชื่อมโยงข้อมูล  
   - ไม่มี Dead link 
     (Dead link หมายถึง มี link กดไปแล้ว error หรือแสดงหน้า  
     Page ท่ีไม่สอดคล้องกับหัวข้อ link) 
  - ไม่มี Blank Page 
    (Blank Page หมายถึง หน้าเว็บท่ีหัวข้อ แต่ไม่มีเนื้อหาท่ี
เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้นๆ) 

ครบถ้วนตามเงื่อนไข  - ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข  
- ผิดพลาดไม่เกิน 1 จุด/ครั้ง  

- ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข  
- ผิดพลาดมากกว่า 1 จุด/ครั้ง 
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ล าดับ 

 
เกณฑ์ประเมิน 

ค่าคะแนน 
3 2 1 

7 ตราสัญลักษณ์หน่วยงาน  
   - ใช้ตราสัญลักษณ์หน่วยงานท่ีได้ประกาศใช้โดยจัดวางต าแหน่ง  
     Header เว็บไซต์ 
   - มีการจัดวางตราสัญลักษณ์ต่อเนื่องตลอดปี  
   - ใช้ตราสัญลักษณ์หน่วยงานท้ังเว็บไซต์ภาษาไทยและ 
     ภาษาอังกฤษ  

ครบถ้วนตามเงื่อนไข ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข - 

 
 
 


