
 ระดบัวทิยาเขต  

ตวับ่งชีท้ี ่5.2.10         การบริหารของวิทยาเขตเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ 
ชนดิตวับ่งชี้         กระบวนการ 
ปีการเกบ็ขอ้มลู   ปีการศึกษา  

เกณฑม์าตรฐาน ข้อที ่5  การประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย                                   
ของวิทยาเขต                  

         ขัน้ตอนการด าเนนิงาน                
         1. เสนอเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของวิทยาเขตตามคู่มือการประเมินการปฏิบัติงานเข้าในวาระการประชุม
คณะกรรมการวิทยาเขต และจัดท าค าสั่งแต่งตั้งเสนออธิการบดีเพ่ือลงนาม  
         2. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ เพ่ือวางแผนงาน ก าหนด
ระยะเวลาและจัดท าปฏิทินด าเนินงาน 
         3. ด าเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ตามแผนงาน และวิธีการในคู่มือประเมินการปฏิบัติงาน 
         4. จัดท ารายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตเสนอต่ออธิการบดี  
         5. จัดท ารายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของวิทยาเขตเสนอรอง
อธิการบดีประจ าวิทยาเขต                       
         6. หัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของวิทยาเขตน าผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงานในรอบปีถัดไป  

          เครื่องมอื   
ล าดับที ่ ชื่อเอกสาร 

       1 คู่มือประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

           เอกสารอ้างอิง 
          1.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของวิทยาเขต                          
          2.  รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต      
          3.  รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของวิทยาเขต   

------------------------ 

หมายเหตุ   1.  หัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต         
                      คณบดี และผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา  

     2.  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  
1. ข้าราชการ (รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขต รองคณบดี รองคณบดีประจ า

วิทยาเขต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)   
2. พนักงานราชการ   
3. ลูกจ้าง  



  
 

 

                                
         

                                                     

                     
                                

                                           (ฉบบัร่าง ปีการศกึษา 2562) 

                                 
                                ระดบัวิทยาเขต 
 
                    

 
  

                                          

  คณะกรรมการด าเนนิงาน 

มหาวทิยาลัยการกีฬาแหง่ชาติ 

 

 



  ค าน า   

                    ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไปนั้น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจึงเห็นสมควรปรับปรุง
การด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งบัญญัติว่าให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วน
ราชการและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

                     ในการนี้ เพ่ือให้ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
บรรลุวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา และตามความในมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562  มหาวิทยาลัยฯ จึงมอบหมายให้ส านักงานอธิการบดี 
กองบริหารงานกลาง กลุ่มกิจการสภามหาวิทยาลัยประสานงานและติดตามการด าเนินงานระดับวิทยาเขต  
ตามมาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ   และให้รับผิดชอบการจัดท าคู่มือด าเนินงานระดับวิทยาเขต ตามตัวบ่งชี้
ที่  5.2.10 การบริหารของวิทยาเขตเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  เกณฑ์ข้อ 5 การประเมินการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของวิทยาเขต ในปีการศึกษา 2562 เพ่ือ
เป็นแนวทางในการด าเนินการส าหรับปีการศึกษา 2563 – 2566 ต่อไป   

  

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



  

สารบญั   
                                                                                                                          หนา้ 
1.   คณะกรรมการประสานและติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน                                 3 

2.   นิยามศัพท์   5 

3.   หัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของวิทยาเขต                                       5      

4.   แนวปฏิบัติส าหรับหัวหน้าส านักงานรองอธิการบดีในการด าเนินงานการประเมินผลฯ               6   

5.   หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงาน     6 

6.   แผนผังระบบและกลไกการด าเนินงาน     8 

7.   ปฏทิินการด าเนินงาน   9  

ภาคผนวก   

     ภาคผนวกที่ 1  ค าสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ                                                        11 

     ภาคผนวกที่ 2  แบบประเมินการปฏิบัติงาน                                                                 17 

     ภาคผนวกที ่3  แบบรายงานสรปุวเิคราะหผ์ลคะแนนประเมนิ (รายบคุคล) 25 

     ภาคผนวกที่ 4  หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ประกาศปฏิทินด าเนินงาน ปีการศึกษา 2563 30  
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คู่มือด าเนนิงาน ปกีารศึกษา 2562 - 2566 

  (มาตรฐานที ่5 ดา้นการบรหิารจัดการ ตวับง่ชีร้ะดบัวทิยาเขต ที ่5.2.10 เกณฑ์ข้อ 5)    
...................................................                    

             ตามความในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562 บัญญัติว่าให้
อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติจึงก าหนดคณะกรรมการรับผิดชอบการประสานและติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องข้างต้นนี้  ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต โรงเรียนกีฬา และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ า
ภาคเพ่ือให้ด าเนินการสอดคล้องเป็นรูปแบบเดียวกัน และเชื่อมโยงกับส่วนกลาง ดังนี้                      

            คณะกรรมการประสานและตดิตามการประเมนิผลการปฏบิตัิงาน ประกอบด้วย                                 

            1)   อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ                               ประธานกรรมการ 
            2)   รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
                  ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา                                รองประธานกรรมการ 
            3)   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี                                        กรรมการ               
            4)   ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบริหารประจ าภาคเหนือ      กรรมการ 
            5)   ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบริหารประจ าภาค            กรรมการ 
                  ตะวันออกเฉียงเหนือ 
            6)   ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบริหารประจ าภาคกลาง      กรรมการ 
            7)   ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบริหารประจ าภาคใต้         กรรมการ 
            8)   หวัหน้าส านักงานรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตกระบี่               กรรมการ 
                9)   หัวหน้าส านักงานรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตกรุงเทพ            กรรมการ    
           10)  หัวหน้าส านักงานรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตชลบุรี               กรรมการ 
           11)  หัวหน้าส านักงานรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตชุมพร               กรรมการ 
           12)  หัวหน้าส านักงานรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตชัยภูมิ               กรรมการ 
           13)  หัวหน้าส านักงานรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตเชียงใหม่            กรรมการ 
           14)  หัวหน้าส านักงานรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง                  กรรมการ 
           15)  หัวหน้าส านักงานรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตเพชรบูรณ์          กรรมการ 
           16)  หัวหน้าส านักงานรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตมหาสารคาม       กรรมการ 
           17)  หัวหน้าส านักงานรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตยะลา                กรรมการ 
           18)  หัวหน้าส านักงานรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตล าปาง              กรรมการ 
           19)  หัวหน้าส านักงานรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตศรีสะเกษ           กรรมการ 
           20)  หัวหน้าส านักงานรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตสมุทรสาคร         กรรมการ 
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          21)  หัวหน้าส านักงานรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตสุโขทัย             กรรมการ 
          22)  หัวหน้าส านักงานรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตสุพรรณบุรี        กรรมการ  
          23)  หัวหน้าส านักงานรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตอ่างทอง           กรรมการ 
          24)  หัวหน้าส านักงานรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตอุดรธานี           กรรมการ                   
          25)  หัวหน้ากลุ่มงานสารบรรณโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น            กรรมการ 
          26)  หัวหน้ากลุ่มงานสารบรรณโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี                กรรมการ 
          27)  หัวหน้ากลุ่มงานสารบรรณโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่            กรรมการ 
          28)  หัวหน้ากลุ่มงานสารบรรณโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง                  กรรมการ 
          29)  หัวหน้ากลุ่มงานสารบรรณโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก           กรรมการ 
          30)  หัวหน้ากลุ่มงานสารบรรณโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช   กรรมการ  
          31)  หัวหน้ากลุ่มงานสารบรรณโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์         กรรมการ 
          32)  หัวหน้ากลุ่มงานสารบรรณโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา                กรรมการ 
          33)  หัวหน้ากลุ่มงานสารบรรณโรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง               กรรมการ                
          34)  หัวหน้ากลุ่มงานสารบรรณโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ           กรรมการ 
          35)  หัวหน้ากลุ่มงานสารบรรณโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี          กรรมการ 
          36)  หัวหน้ากลุ่มงานสารบรรณโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง             กรรมการ     
          37)  หัวหน้ากลุ่มงานสารบรรณโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี        กรรมการ                           
          38)  ผู้อ านวยการกองบริหารงานกลาง                                      กรรมการและเลขานุการ 
          39)  หัวหน้างานกิจการสภามหาวิทยาลัย                                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          40)  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการสภา                                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ               

          หน้าที่ของคณะกรรมการ   
                1)  วางระบบและกลไกการด าเนินงาน วางแผนงาน ก าหนดกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการ 
ด าเนินงาน                      
                2)  ด าเนินการเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วน
ราชการและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของหน่วยงานที่สังกัด 
                3)  ติดตามการด าเนินงานการประเมินการปฏิบัติงานทุกรอบปี  
                4) จัดเก็บรายงานสรุปวิเคราะห์ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการ 
ปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 
                5) น าเสนอรายงานผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี     
 

หมายเหตุ  กรรมการล าดับ 4 – 7 ให้ด าเนินงานเมื่อมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติแล้ว             
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2. นยิามศพัท ์  

2.1 หัวหน้าส่วนราชการ หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสถาบันการพล
ศึกษา พ.ศ.2549 ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต  คณบดี  และ
ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา (เนื่องจากอยู่ระหว่างรอกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) 

2.2 ผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยั  หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ จึงประกอบด้วย   

 1. ข้าราชการ (รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขต รองคณบดี รอง
คณบดีประจ าวิทยาเขต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)   
 2. คณาจารย์ (คือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นค าเรียกรวมของอาจารย์ ผู้ช่ 

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์) 
 3. พนักงานราชการ 

                  4. ลูกจ้าง     

2.3 ระบบและกลไก     

      2.3.1 ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผล
ออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ  องค์ประกอบของระบบประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต
และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

      2.3.2 กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน                                                                               

3.  หวัหนา้สว่นราชการและผูป้ฏบิตัิงานในมหาวทิยาลยัของวิทยาเขต     
 หัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในแต่ละวิทยาเขต ประกอบด้วย  

หวัหนา้สว่นราชการ      ผูป้ฏบิตัิงานในมหาวทิยาลยัของวทิยาเขต 
    

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจ าวิทยาเขต  

  

1. ผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขต   
2. รองคณบดีประจ าวิทยาเขต   
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ลูกจ้าง      
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4.  แนวปฏบิตัสิ าหรบัหวัหน้าส านักงานรองอธกิารบดีในการด าเนนิงานการประเมินผลการปฏบิตังิานฯ   

          4.1  ด าเนินการเสนอเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
ส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของวิทยาเขต (รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต ผู้ช่วยอธิการบดี
ประจ าวิทยาเขต รองคณบดีประจ าวิทยาเขต ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง) เข้าสู่วาระการ
ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตเพ่ือพิจารณาเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน เป็นประธานและรองประธาน  
กรรมการ  เลือกรองคณบดีประจ าวิทยาเขต 3 คน เป็นกรรมการ โดยหัวหน้าส านักงานรองอธิการบดีประจ า
วิทยาเขตเป็นเลขานุการ เมื่อแล้วเสร็จจึงจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของวิทยาเขตเสนออธิการบดีเพ่ือลงนาม  
           4.2 ส าหรับปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการวิทยาเขตเป็นไปตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562 มาตรา 89 ซึ่งบัญญัติว่า ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการวิทยาเขต
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการวิทยาเขตประกอบด้วย รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต เป็นประธาน
กรรมการ และรองคณบดีประจ าวิทยาเขต เป็นกรรมการ 
           4.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ เพ่ือวางแผนงาน ก าหนด
กระบวนการและปฏิทินการด าเนินงาน 
           4.4  ด าเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ของวิทยาเขต 
           4.5  น าเสนอรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการต่ออธิการบดี     
           4.6  น าเสนอรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต่อรองอธิการบดี
ประจ าวิทยาเขต     
           4.7  จัดส่งรายงานผลการประเมินให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นรายบุคคล 
           4.8  จัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มด าเนินการเป็นหลักฐานส าหรับรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอกรอบที่ 5 (พ.ศ. 2562-2566)        

5.  หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงาน     
            5.1 หลักเกณฑ์ 
                  5.1.1 การด าเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยของวิทยาเขตจะประเมิน รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต ผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขต รอง
คณบดีประจ าวิทยาเขต  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างของวิทยาเขต ซึ่งปฏิบัติราชการ
ในวิทยาเขตในรอบปีการศึกษาที่ประเมิน 
                  5.1.2 ระยะเวลาในการประเมินจะด าเนินการประเมินทุกรอบ 1 ปีการศึกษา 
                  5.1.3 ผู้รับการประเมินและผู้ประเมิน มีดังนี้           
                         1)  รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต รับการประเมินการปฏิบัติงานจากผู้ช่วยอธิการบดีทุก
ฝ่าย รองคณบดีทุกคณะ คณาจารย์ทุกคณะ หัวหน้าส านักงานรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต  หัว หน้า
ส านักงานกีฬา และกรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ   
                         2)  ผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวิทยาเขตรับการประเมินการปฏิบัติงานจากรองอธิการบดี
ประจ าวิทยาเขต ผู้แทนคณาจารย์จากคณะวิชาคณะละ 5 คน และหัวหน้างานกับทีมงานที่สังกัดในฝ่าย 
                         3)  รองคณบดีประจ าวิทยาเขตรับการประเมินการปฏิบัติงานจากทีมบริหารคณะ 
คณาจารย์  และผู้แทนนักศึกษา 5 คนในคณะวิชาที่สังกัด  
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                         4)  คณาจารย์รับการประเมินการปฏิบัติงานจากทีมคณาจารย์ในคณะวิชาที่สังกัด    
                         5)  หัวหน้าส านักงานรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต หัวหน้าส านักงานกีฬา และบุคลากร
ทางการศึกษารับการประเมินการปฏิบัติงานจากทีมงานในสังกัด  
                         6)  ลูกจา้งของวิทยาเขตรับการประเมินการปฏิบัติงานจากหัวหน้างานกับทีมงานที่สังกัด   
                  5.1.4  ประเดน็ในการประเมินการปฏิบัติงาน จ าแนกดังนี้   
                         1)  การบริหารงานตามหน้าที่และอ านาจ     (ส าหรับหัวหน้าส่วนราชการ)  
                         2)  คุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน                (ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย)                             
                  5.1.5 เครื่องมือส าหรับการประเมิน เป็นแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสอบถามปลายเปิด ดังนี้ 
                       ระดับท่ี 5 = มากที่สุด            ระดับท่ี 4 =  มาก             ระดับท่ี 3 = ปานกลาง  
                       ระดับท่ี 2 = น้อย                 ระดับท่ี 1 =  น้อยที่สุด                                                                                                                                                                                                                                
                  5.1.6 เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนเฉลีย่   ระดบัการประเมนิ    
 4.51 –  5.00 ระดับมากท่ีสุด 
 3.51 –  4.50 ระดับมาก 
 2.51 –  3.50 ระดับปานกลาง 
 1.51 –  2.50 ระดับน้อย   
 1.00 –  1.50 ระดับน้อยที่สุด   

    

      หมายเหตุ  คะแนนเฉลี่ยที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคือ  3.51     

            5.2   แนวปฏิบัติในการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินฯ 
                   5.2.1 ประธานคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือจัดท าแผนงานการประเมิน ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน แนวทางในการเก็บข้อมูล และการรายงานผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2562 
                   5.2.2 เผยแพร่ปฏิทินด าเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ  โดยจัดท าเป็นประกาศ
คณะกรรมการวิทยาเขต 
                   5.2.3 จัดส่งแบบประเมินให้ผู้ประเมินตามหลักเกณฑ์ข้อ 5.1.3                     
                   5.2.4 เก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้ประเมินส่งแบบประเมินกลับคืนมา และวิเคราะห์ผลการประเมิน 
พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน (ภาคผนวกท่ี 3 หน้า 26-27 ) ของหัวหน้าส่วนราชการ  ซ่ึง
ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต เสนอต่ออธิการบดี      
                   5.2.5 จัดท ารายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก   
ที่ 3 หน้า 28 - 29) เสนอรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต  และส่งผลประเมินให้ผู้รับการประเมินเป็นรายบุคคล 
                            
 
 
 
 



  7. คณะกรรมการฯ เสนอรายงานผลการประเมนิผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัตอ่รองอธิการบดปีระจ าวทิยาเขต 
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6.   แผนผังระบบและกลไกการด าเนินงาน        

 

ระบบและกลไกการประเมนิการปฏบิตังิานของหวัหน้าสว่นราชการ 
 และผูป้ฏบิตัิงานในมหาวทิยาลยัของวทิยาเขต    

 
 
   

1.  คณะกรรมการวทิยาเขตเสนอค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิงานการประเมนิ                                     
                  การปฏบิตังิานฯของหวัหนา้สว่นราชการและผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัของวทิยาเขต 
 
                                                            

                                                                                                                         ไม่เห็นชอบ 

                           2. อธกิารบดพีจิารณาค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิงานการประเมนิฯ 

                                                                            เห็นชอบ       

  3. คณะกรรมการด าเนนิงานฯประชมุจดัท าแผนงาน/ก าหนดเวลาปฏบิตังิาน/แนวทางการเกบ็ข้อมลู/การรายงานผล 

                 4. ประธานคณะกรรมการด าเนนิงานฯ เผยแพรป่ฏทินิด าเนนิงานการประเมนิการปฏบิตังิาน     
                                            โดยจดัท าเปน็ประกาศคณะกรรมการวทิยาเขต 
 

                     5. คณะกรรมการด าเนนิงานฯ จดัสง่แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานฯ ใหก้ลุม่ผูป้ระเมนิ   

                                                 
           6. คณะกรรมการด าเนนิงานฯ เกบ็รวบรวมขอ้มลู วเิคราะหผ์ล สรปุผล จดัท ารายงานผลการประเมนิ       

หัวหนา้สว่นราชการเสนอต่ออธกิารบด ี

 

         8. เลขานกุารคณะกรรมการด าเนนิงานฯ จดัสง่ผลประเมนิใหผู้ร้บัการประเมนิเปน็รายบคุคล ในกรณทีีม่ ี                                                                                                                  
            ขอ้ควรปรบัปรงุ ผูร้บัประเมนิน าไปปรบัปรงุพฒันาการปฏบิตัิงานอยา่งเปน็รปูธรรมภายในรอบปถีดัไป                                                                                                

                                                   
                                                 9. หวัหนา้ส านกังานรองอธกิารบดี  
                                                   รวบรวมจดัเกบ็เอกสารหลกัฐาน 
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8.    รา่ง ตวัอย่างปฏิทนิการด าเนนิงาน   ปกีารศึกษา 2562 (สว่นกลาง) 

วนั เดือน ป ี รายการกจิกรรม/ผูร้ว่มกจิกรรม หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
พ.ค.63 จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประสานและติดตามการประเมินผล

การปฏิบัติงานเสนออธิการบดีพิจารณา 
กลุ่มกิจการสภา
มหาวิทยาลยั 

พ.ค.63 จัดส่งร่างคู่มือด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 5.2.11 เกณฑ์ข้อ 5 ให้วิทยาเขต 
พร้อมด้วยค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานและติดตามการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

กลุ่มบริหารทั่วไป   
กองบริหารงานกลาง 

พ.ค.63 จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (เฉพาะส่วนกลาง) ระดับมหาวิทยาลยั ตามตัวบ่งชี้ที ่   
5.2.9 การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 
5.2.10 การประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ   
5.2.11 การประเมินการปฏิบัติงานของผู้ปฏบิัติงานในมหาวิทยาลัย 

กลุ่มกิจการสภา
มหาวิทยาลยั 

พ.ค.63 ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงานการประเมินผลการปฏบิัติงานฯ จัดท า
แผนงานการประเมินผลการปฏบิัติงานฯ / ก าหนดเวลาปฏิบัตงิาน / 
แนวทางการเก็บข้อมูล / การรายงานผล 

กลุ่มกิจการสภา ฯ 

พ.ค.63 คณะกรรมการด าเนินงานฯ จัดท าประกาศปฏิทนิด าเนนิงานการประเมิน 
ผลการปฏบิัติงานให้รับทราบแผนงานโดยทั่วกัน   

กลุ่มกิจการสภา ฯ 
 

พ.ค.63 จัดส่งแบบประเมินหัวหนา้ส่วนราชการและผู้ปฏบิัติงานในมหาวทิยาลัย 
(ส่วนกลาง) ให้กลุ่มผูป้ระเมิน 

กลุ่มบริหารทั่วไป      

พ.ค.63 หน่วยงานในส่วนกลาง (ส านักงานอธิการบดี / คณะ/ ส านัก/กอง) ส่งคืน
แบบประเมนิหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏบิัติงานฯ 

กลุ่มกิจการสภา ฯ 
กลุ่มบริหารทั่วไป        

พ.ค.63 คณะกรรมการด าเนินงานฯ วิเคราะห์ผลคะแนนและจัดพิมพ์รายงานผล
การประเมินฯ ของหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏบิัติงานในมหาวิทยาลัย 
(ส่วนกลาง) 

กลุ่มกิจการสภา ฯ 

มิ.ย.63 เสนอรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ    
และผู้ปฏบิัติงานในมหาวิทยาลยั (ส่วนกลาง) ต่ออธิการบด ี

กลุ่มกิจการสภา ฯ  

มิ.ย.63 เสนอรายงานผลการประเมินตนเองของสภาฯ และรายงานผลการ
ประเมินการปฏบิัติหน้าที่ของอธิการบดี  เข้าวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลยั ฯ เพื่อพิจารณา   

กลุ่มกิจการสภา ฯ 

มิ.ย.63 รวบรวมรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ
ทั้งวิทยาเขต และโรงเรียนกีฬา เสนออธิการบดี และจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานส าหรับรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

กลุ่มกิจการสภา ฯ  

 
หมายเหตุ   
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินผลการปฏบิัติงานทุกรอบปี 
2. ปฏิทินการด าเนนิงานของส านักงานวิทยาเขต โรงเรียนกีฬา และส านักงานคณะกรรมการบรหิารประจ าภาคให้
ก าหนดโดยส านักงานของแต่ละแห่ง  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 

 ค าสัง่มหาวิทยาลยัการกฬีาแหง่ชาต ิ
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                     (ตวัอยา่ง 1.1)     
                                                     
                                                                                                                                                                                    
  
                                            ค าสัง่มหาวิทยาลยัการกฬีาแหง่ชาติ 

                                                     ที ่        / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แตง่ตัง้คณะกรรมการประสานและติดตามการประเมนิผลการปฏบิตัิงาน                                                    
........................................... 

                   ตามที่ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไปนั้น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจึงเห็นสมควรปรับปรุง
การด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ พ.ศ. 2562  

                   เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจึงแต่งตั้งคณะกรรมการประสานและติดตามการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต โรงเรียนกีฬา และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ า
ภาคเพ่ือให้ด าเนินการสอดคล้องเป็นรูปแบบเดียวกัน และเชื่อมโยงกับส่วนกลาง ดังนี้                        

          ๑.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ                                  ประธานกรรมการ 
          ๒.   รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
                ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา                                    รองประธานกรรมการ 
          ๓.   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี                                           กรรมการ  
          ๔.   ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบริหารประจ าภาคเหนือ         กรรมการ 
          ๕.   ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบริหารประจ าภาค                กรรมการ 
                ตะวันออกเฉียงเหนือ 
          ๖.   ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบริหารประจ าภาคกลาง          กรรมการ 
          ๗.   ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบริหารประจ าภาคใต้             กรรมการ 
          ๘.   หวัหน้าส านักงานรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตกระบี่                  กรรมการ 
             ๙.   หวัหน้าส านักงานรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตกรุงเทพ                กรรมการ    
          ๑๐. หัวหน้าส านักงานรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตชลบุรี                  กรรมการ 
          ๑๑. หัวหน้าส านักงานรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตชุมพร                  กรรมการ 
          ๑๒. หัวหน้าส านักงานรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตชัยภูมิ                  กรรมการ 
          ๑๓. หัวหน้าส านักงานรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตเชียงใหม่               กรรมการ 
          ๑๔. หัวหน้าส านักงานรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง                     กรรมการ 
          ๑๕. หัวหน้าส านักงานรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตเพชรบูรณ์             กรรมการ 
          ๑๖. หัวหน้าส านักงานรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตมหาสารคาม          กรรมการ 
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          ๑๗. หัวหน้าส านักงานรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตยะลา             กรรมการ 
          ๑๘. หัวหน้าส านักงานรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตล าปาง           กรรมการ                  
          ๑๙. หัวหน้าส านักงานรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตศรีสะเกษ        กรรมการ 
          ๒๐. หัวหน้าส านักงานรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตสมุทรสาคร      กรรมการ 
          ๒๑. หัวหน้าส านักงานรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตสุโขทัย           กรรมการ 
          ๒๒. หัวหน้าส านักงานรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตสุพรรณบุรี       กรรมการ              
          ๒๓. หัวหน้าส านักงานรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตอ่างทอง          กรรมการ 
          ๒๔. หัวหน้าส านักงานรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตอุดรธานี          กรรมการ  
          ๒๕. หัวหน้ากลุ่มสารบรรณโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น               กรรมการ 
          ๒๖. หัวหน้ากลุ่มสารบรรณโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี                   กรรมการ 
          ๒๗. หัวหน้ากลุ่มสารบรรณโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่                กรรมการ 
          ๒๘. หัวหน้ากลุ่มสารบรรณโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง                      กรรมการ 
          ๒๙. หัวหน้ากลุ่มสารบรรณโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก              กรรมการ 
          ๓๐. หัวหน้ากลุ่มสารบรรณโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช       กรรมการ 
          ๓๑. หัวหน้ากลุ่มสารบรรณโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์             กรรมการ 
          ๓๒. หัวหน้ากลุ่มสารบรรณโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา                    กรรมการ 
          ๓๓. หัวหน้ากลุ่มสารบรรณโรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง                  กรรมการ                
          ๓๔. หัวหน้ากลุ่มสารบรรณโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ               กรรมการ 
          ๓๕. หัวหน้ากลุ่มสารบรรณโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี              กรรมการ 
          ๓๖. หัวหน้ากลุ่มสารบรรณโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง                 กรรมการ 
          ๓๗. หัวหน้ากลุ่มสารบรรณโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี           กรรมการ  
          ๓๘. ผู้อ านวยการกองบริหารงานกลาง                                     กรรมการและเลขานุการ 
          ๓๙. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการสภา                                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          ๔๐. หัวหน้ากลุ่มกิจการสภามหาวิทยาลัย                                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                          

หน้าที่  
                ๑.  วางระบบและกลไกการด าเนินงาน วางแผนงาน ก าหนดกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการ 
ด าเนินงาน                      
                ๒.  ด าเนินการเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
ส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย   
                ๓.  ติดตามการด าเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกรอบปี  
                ๔. จัดเก็บรายงานสรุปวิเคราะห์ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการ 
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 
                ๕. น าเสนอรายงานผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริหารประจ าภาค  
ผู้บริหารในส่วนกลาง  ผู้บริหารประจ าวิทยาเขต  และผู้บริหารโรงเรียนกีฬาต่ออธิการบดี ส าหรับโรงเรียนกีฬาให้
ส่งรายงานผลการประเมินฯ ของผู้บริหารต่อประธานกรรมการบริหารประจ าภาคที่โรงเรียนสังกัดเพ่ือรับทราบ
ด้วย   
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                      ๖.  จัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มด าเนินการ ส าหรับเป็นหลักฐานรองรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา   

                 ๗.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

                ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                               สั่ง ณ วันที่      เดือน   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

                                                          (นายปริวัฒน์ วรรณกลาง) 
                                                       อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา 
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                         ( ตวัอยา่ง 1.2)                                                                                                                              

                                                                                                                         

 

ค าสัง่มหาวทิยาลยัการกีฬาแหง่ชาติ        
                                                    ที ่         /๒๕๖๓ 

เรื่อง แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิงานการประเมนิผลการปฏบิตัิงานของหวัหนา้สว่นราชการ                                    
                    และผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัของวิทยาเขต....................ปกีารศึกษา ๒๕๖๒ 
                                               ........................................... 

             เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติ งานในมหาวิทยาลัย มี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล บรรลุ ตามวัตถุประสงค์และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๔ มาตรา ๕๙  และมาตรา ๘๙  แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของวิทยาเขต.................... ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ดังต่อไปนี้                                                                             
              ๑.   รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าวิทยาเขต         ประธานกรรมการ                
              ๒.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ                            กรรมการ 
                 ๓.    คณบดีคณะศิลปศาสตร์                                                     กรรมการ                   
              ๔.   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์                                                    กรรมการ 
              ๕.   หัวหน้าส านกังานรองอธิการบดี                                             เลขานุการ                                                                                   

หนา้ที ่                
              ๑.  ประชุมจัดวางแผนงาน ก าหนดแนวทางปฏิบัติงาน ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน แนวทางการเก็บ
ข้อมูล การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย   
              ๒.  จัดท าประกาศคณะกรรมการวิทยาเขตเผยแพร่ปฏิทินด าเนินงานให้รับทราบแผนงานการ
ประเมินผลปฏิบัติงาน   
              ๓.  ด าเนินงานการประเมิน โดยจัดส่งแบบประเมินให้ผู้ประเมินตามหลักเกณฑ์ 
              ๔.  วิเคราะห์ผลการประเมินการปฏิบัติงานจากแบบประเมินที่ได้รับกลับคืน                      
              ๕.  จัดท ารายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการเสนออธิการบดี  
              ๖.  เสนอรายงานผลของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของวิทยาเขตต่อรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต   

              ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                  สั่ง ณ วันที่         เดือน                   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

                                                  (                                ) 
                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ    
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                         ( ตวัอยา่ง 1.3)                                                                                                                            

                                                                                                                         

                                            ค าสัง่มหาวิทยาลยัการกฬีาแหง่ชาติ  
                                                    ที ่         /๒๕๖๔ 

เรื่อง แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิงานการประเมนิผลการปฏบิตัิงานของหวัหนา้สว่นราชการ                                    
                    และผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัของวิทยาเขต....................ปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 
                                               ........................................... 

             อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๔ และมาตรา ๕๙  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมาตรา ๕๙ บัญญัติว่าให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
ส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย                     
              เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวข้างต้นส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วน
ราชการและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของวิทยาเขต.................... ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้                                                            

              ๑.   (ชื่อ-สกุลของกรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ)                           ประธานกรรมการ 
              ๒.   (ชื่อ-สกุลของกรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ )                          รองประธานกรรมการ 
              ๓.   (ชื่อ-สกุลของกรรมการวิทยาเขตจากรองคณบดี)                         กรรมการ 
                 ๔.    (ชื่อ-สกุลของกรรมการวิทยาเขตจากรองคณบดี)                        กรรมการ                   
              ๕.   (ชื่อ-สกุลของกรรมการวิทยาเขตจากรองคณบดี)                         กรรมการ 
              ๖.   หัวหน้าส านกังานวิทยาเขต                                                  เลขานุการ                                                                                   

หนา้ที ่                
              ๑.  ประชุมจัดวางแผนงาน ก าหนดแนวทางปฏิบัติงาน ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน แนวทางการเก็บ
ข้อมูล การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย   
              ๒.  จัดท าประกาศคณะกรรมการวิทยาเขตเผยแพร่ปฏิทินด าเนินงานให้รับทราบแผนงานการ
ประเมินผลปฏิบัติงาน   
              ๓.  ด าเนินงานการประเมิน โดยจัดส่งแบบประเมินให้ผู้ประเมินตามหลักเกณฑ์ 
              ๔.  วิเคราะห์ผลการประเมินการปฏิบัติงานจากแบบประเมินที่ได้รับกลับคืน                      
              ๕.  จัดท ารายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการเสนออธิการบดี  
              ๖.  เสนอรายงานผลของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของวิทยาเขตต่อรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต   

              ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                  สั่ง ณ วันที่         เดือน                    พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

                                                  (                                ) 
                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ                                                            
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ภาคผนวกที่ 2 

แบบประเมนิการปฏิบตังิาน 

(อยูร่ะหวา่งการปรบัแก้ไขของผูท้รงคุณวฒุ)ิ 
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2.1 แบบประเมนิการปฏบิัตงิานของหวัหนา้สว่นราชการ   
  รองอธกิารบดปีระจ าวทิยาเขต...........................   

                                             ประจ าปกีารศึกษา  25.......  
 

             เพ่ือให้การประเมินการปฏิบัติงานตามวงรอบการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปีเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 
คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยของวิทยาเขต จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ กรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดีประจ า
วิทยาเขต รองคณบดีประจ าวิทยาเขต คณาจารย์ทุกคณะ หัวหน้าส านักงานรองอธิการบดีและหัวหน้าส านักงานกีฬา  
ตอบแบบประเมิน    และส่งกลับมาที่ส านักงานวิทยาเขต ภายในวันที่ .......เดือน................... 25.......   พร้อมกันนี้
ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือ          

  

ค าชีแ้จง    การตอบแบบประเมิน  ให้ท าเครื่องหมาย /  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ดังนี้ 
             5  หมายถึง   มีการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด 
             4  หมายถึง   มีการปฏิบัติงานในระดับมาก  
             3  หมายถึง   มีการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 
             2  หมายถึง   มีการปฏิบัติงานในระดับน้อย 
             1  หมายถึง   มีการปฏิบัติงานในระดับน้อยที่สุด 
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การประเมนิการปฏบิตัิงานของผูป้ฏบิัตงิานในมหาวทิยาลยัของวทิยาเขต 
2.2.1 ผูช้ว่ยอธกิารบดปีระจ าวทิยาเขต.................................... 

ฝา่ย.....................................  ประจ าปกีารศึกษา  25....... 
 

            เพ่ือให้การประเมินการปฏิบัติงานตามวงรอบการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปีเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 
คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยของวิทยาเขต จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต ผู้แทนคณาจารย์จาก
คณะวิชาคณะละ 5 คน  และหัวหน้างานกับทีมงานที่สังกัดในฝ่าย ตอบแบบประเมิน      และส่งกลับมาท่ี
ส านักงานวิทยาเขต ภายในวันที่ .......เดือน................... 25.......   พร้อมกันนี้ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งใน
ความร่วมมือ          

  

ค าชีแ้จง   การตอบแบบประเมิน  ให้ท าเครื่องหมาย /  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ดังนี้                        
             5  หมายถึง   มีการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด 
             4  หมายถึง   มีการปฏิบัติงานในระดับมาก  
             3  หมายถึง   มีการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 
             2  หมายถึง   มีการปฏิบัติงานในระดับน้อย 
             1  หมายถึง   มีการปฏิบัติงานในระดับน้อยที่สุด 

                   
หมายเหตุ ใช้แบบประเมินการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  หน้า 20 
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  การประเมินการปฏบิตังิานของผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัประจ าวิทยาเขต 
2.2.2 รองคณบดปีระจ าวทิยาเขต.............................   

                                             ประจ าปกีารศึกษา  25.......                                                                                         

 

 

 
             เพ่ือให้การประเมินการปฏิบัติงานตามวงรอบการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปีเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 
คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยประจ า
วิทยาเขต จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ ทีมบริหารคณะ คณาจารย์  และผู้แทนนักศึกษา 5 คนในคณะวิชาที่
สังกัด ตอบแบบประเมิน    และส่งกลับมาทีส่ านักงานวิทยาเขต ภายในวันที่ .......เดือน................... 25.......   พร้อม
กันนี้ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือ          

  

ค าชีแ้จง   การตอบแบบประเมิน  ให้ท าเครื่องหมาย /  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ดังนี้                        
             5  หมายถึง   มีการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด 
             4  หมายถึง   มีการปฏิบัติงานในระดับมาก  
             3  หมายถึง   มีการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 
             2  หมายถึง   มีการปฏิบัติงานในระดับน้อย 
             1  หมายถึง   มีการปฏิบัติงานในระดับน้อยที่สุด 

                   
หมายเหตุ ใช้แบบประเมินการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  หน้า 20 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

    (  )  คณะวิทยาศาสตร์การกฬีาและสขุภาพ 
    (  )  คณะศลิปศาสตร ์                         
    (  )  คณะศกึษาศาสตร ์   
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   การประเมินการปฏบิตังิานของผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัประจ าวิทยาเขต 
2.2.3 คณาจารย ์วทิยาเขต..................................   

                                             ประจ าปกีารศึกษา  25.......                                                                                         

 

 
 

ชื่อ ........................................................... นามสกลุ .................................................................. 
 

             เพ่ือให้การประเมินการปฏิบัติงานตามวงรอบการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปีเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 
คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยประจ า
วิทยาเขต จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ ทีมคณาจารย์ในคณะวิชาที่สังกัด   ตอบแบบประเมิน  และส่งกลับมาที่
ส านักงานวิทยาเขต ภายในวันที่ .......เดือน................... 25.......   พร้อมกันนี้ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งใน
ความร่วมมือ          

  

ค าชีแ้จง   การตอบแบบประเมิน  ให้ท าเครื่องหมาย /  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ดังนี้                        
             5  หมายถึง   มีการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด 
             4  หมายถึง   มีการปฏิบัติงานในระดับมาก  
             3  หมายถึง   มีการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 
             2  หมายถึง   มีการปฏิบัติงานในระดับน้อย 
             1  หมายถึง   มีการปฏิบัติงานในระดับน้อยที่สุด 

                   
หมายเหตุ ใช้แบบประเมินการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  หน้า 20 

                   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

    (  )  คณะวิทยาศาสตร์การกฬีาและสุขภาพ 
    (  )  คณะศลิปศาสตร ์                         
    (  )  คณะศกึษาศาสตร ์   
                                                  
 



  
 

 

                                                              
                                                   ชือ่.......................... สกลุ.............................. 
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   การประเมินการปฏบิตังิาน  
2.2.4  ผูป้ฏิบตังิานในส านักงานของวทิยาเขต  

                                             ประจ าปกีารศึกษา  25.......                                                                                         

                  หวัหน้าส านักงานรองอธิการบด ี                      หวัหนา้ส านักงานกีฬา 

                  ขา้ราชการครู                                           บคุลากรทางการศกึษา    

                ลกูจา้ง 

    

                 
                     
     
         เพ่ือให้การประเมินการปฏิบัติงานตามวงรอบการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปีเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 
คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยของวิทยาเขต จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง  ใน
คณะ หรือทีมงานที่สังกัด  ตอบแบบประเมิน  และส่งกลับมาที่ส านักงานวิทยาเขต ภายในวันที่ .......เดือน
................... 25.......  พร้อมกันนี้ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือ                            

ค าชีแ้จง   การตอบแบบประเมิน  ให้ท าเครื่องหมาย /  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ดังนี้                        
             5  หมายถึง   มีการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด 
             4  หมายถึง   มีการปฏิบัติงานในระดับมาก  
             3  หมายถึง   มีการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 
             2  หมายถงึ   มีการปฏิบัติงานในระดับน้อย 
             1  หมายถึง   มีการปฏิบัติงานในระดับน้อยที่สุด 

                   
หมายเหตุ ใช้แบบประเมินการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  หน้า 20 
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ภาคผนวกที ่ 3 

       แบบรายงานสรุปวิเคราะหผ์ลคะแนนประเมนิการปฏิบตังิาน 
( ส าหรบัสง่ผลการประเมนิเปน็รายบคุคล ) 
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3.1  แบบรายงานสรุปวเิคราะหผ์ลคะแนนประเมนิการปฏบิตัิงาน 

รองอธกิารบดปีระจ าวิทยาเขต...........................ปกีารศกึษา 25........ 

                         

                                (............................ระบชุื่อ – สกลุ ...............................) 

                จากการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พบว่าผู้ตอบแบบประเมิน
มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานในภาพรวม  โดยจ าแนกเป็นตารางดังนี้ 

 ตารางแสดงการบรหิารงานตามหนา้ทีแ่ละอ านาจ    
ด้าน รายการประเมนิ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน 

มาตรฐาน 
ความหมาย 

ระดบั 
1 การบริหารกิจการของหน่วยงานเป็นไปตามนโยบายและ

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
   

2 การบริหารกิจการของหน่วยงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย       

   

3 การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย       

   

4 การบริหารการเงิน การพัสดุ สถานที่ เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย       

   

5 การบริหารทรัพย์สินอ่ืนของหน่วยงานเป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของราชการและของมหาวิทยาลัย       

   

6 การจัดท าแผนพัฒนาหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย        

   

7 การดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน      
8 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ      
9 การออกระเบียบและข้อบังคับเฉพาะในกิจการที่เกี่ยวข้อง 

โดยไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
   

10 การพัฒนางานด้านวิชาการและการควบคุมการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

   

                                           รวมเฉลีย่    
 
             จากตารางสรุปความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหน้าที่และอ านาจ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินแสดง
ความคิดเห็นแต่ละด้านในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย....... และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน......... จดัอยู่ในระดับ
...........................................เมือ่พิจารณารายละเอียดในแต่ละรายการประเมิน  พบว่า  ผู้ตอบแบบประเมินมี
ความคิดเห็นในระดับสูงสุดด้าน........................................................................ มีค่าเฉลี่ย............ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน.........  สว่นรายการที่มีค่าเฉลี่ยระดับรองลงมา คือด้าน...........................................มีค่าเฉลี่ย
............ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน......... 
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ตารางแสดงขอ้คดิเหน็และข้อเสนอแนะ  (ถา้ม)ี 

   

ข้อ ประเด็น ความถี ่

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
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3.2      แบบรายงานสรปุวเิคราะหผ์ลคะแนนประเมนิการปฏบิตัิงาน 

                                  ปีการศกึษา 25........ วทิยาเขต .................................................. 

           ผูช้ว่ยอธกิารบดปีระจ าวิทยาเขต                  รองคณบดปีระจ าวทิยาเขต                      

           ขา้ราชการคร ู/คณาจารย ์                         บคุลากรทางการศึกษา 

           หวัหน้าส านักงาน                                    ลกูจา้ง    

                         

                                (............................ระบชุื่อ – สกลุ ...............................) 

                จากการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พบว่าผู้ตอบแบบประเมิน
มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานในภาพรวม  โดยจ าแนกเป็นตารางดังนี้ 

 ตารางแสดงการปฏบิัตงิานของผูป้ฏบิตัิงานในมหาวทิยาลยั    
ด้าน รายการประเมนิ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน 

มาตรฐาน 
ความหมาย 

ระดบั 
1 การปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย    
   

2 การปรับปรุงรูปแบบ วิธีการท างานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ        
3 ความสามารถก าหนดทางเลือกปฏิบัติงานได้หลายทางเพ่ือให้

บรรลุเป้าหมาย 
   

4 ความรับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและส าเร็จตาม
กรอบเวลา 

   

5 การปฏิบัติงานถูกต้องและตรวจสอบได้         
6 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการงาน

ภายในหน่วยงาน              
   

7 ความสามารถถ่ายทอดการด าเนินงานไปยังผู้ร่วมงานทุกระดับ    
8 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการท างาน

อย่างชัดเจน 
   

9 การปฏิบัติต่อบุคลากรทุกระดับด้วยความเสมอภาค    
10 การสนับสนุนการด าเนินการตามข้อตกลงของส่วนรวม    
11 ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานเหมาะสมกับต าแหน่งงาน 
   

12 การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับ        
13 ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส        
14 การอุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความเสียสละ        
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ด้าน รายการประเมนิ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน 

มาตรฐาน 
ความหมาย 

ระดบั 
15 ความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา         
16 ความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์และภารกิจของ

หน่วยงาน             
   

17 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะในการปฏิบัติงานเชิงรุก    
18 การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กร 
   

19 ความสามารถในการจูงใจ และแสดงน้ าใจต่อผู้ร่วมงาน    
20 วฒุิภาวะทางอารมณ์ สุขุมรอบคอบ และอดทนอดกลั้น    
                                            รวมเฉลีย่    

        
               จากตารางสรุปความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นแต่ละ
ด้านในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย............ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน........... จัดอยู่ในระดับ...........................................
เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละรายการประเมิน  พบว่า  ผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด  
โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้าน............................................ มีค่าเฉลี่ย............ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน......... ส่วน
รายการที่มีค่าเฉลี่ยระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือด้าน................................มีค่าเฉลี่ย............ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน......... 
 
 ตารางแสดงขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะ  (ถา้ม)ี 
   

ข้อ ประเด็น ความถี ่
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
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ภาคผนวกที ่ 4 

 หนงัสือขออนญุาตเผยแพร่ประกาศปฏิทนิด าเนนิงาน 
ปีการศกึษา 2563 
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ตวัอยา่ง หนงัสอืขออนญุาตเผยแพร่ประกาศปฏิทนิด าเนนิงาน 
 

                   บนัทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ    มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต         ส านักงานรองอธิการบดี  โทร. ๐          
ที่   กก ๐       /                                    วนัที ่                   ๒๕๖๔            . 
เรือ่ง    ปฏิทินประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของวิทยาเขต                

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ .     

เรียน  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขต...................  

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ที่......../๒๕๖๔ ลงวันที่ .........................  เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยของวิทยาเขต................... ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  นั้น 

ในการนี้ คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินฯ ได้ประชุมวางแผนงาน และได้จัดท าร่าง
ประกาศคณะกรรมการวิทยาเขตเรื่องปฏิทินด าเนินงานการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของวิทยาเขต.................    เพ่ือให้บุคลากรได้รับทราบก าหนดเวลาในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยทั่วกัน  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตให้ด าเนินการเผยแพร่ประกาศดังกล่าวต่อไป    
 

 
      
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                    (                                     ) 
                                                         ประธานคณะกรรมการด าเนินงานการประเมิน 
                                        ผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย             
                                                                   วทิยาเขต........................          
                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
  


