คู่มือ
การติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัตงิ านของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(1 ตุลาคม ๒๕65 – 30 กันยายน ๒๕66)

โดย
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี

สภามหาวิทยาลัยบูรพา เห็นชอบแล้วในการประชุม ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

คู่มือ
การติดตาม และประเมินผล การดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัตงิ าน
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(1 ตุลาคม ๒๕65 – 30 กันยายน ๒๕66)

โดย
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี
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คำนำ
คู่มือ การติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ จัดทาโดย คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฝ่ายเลขานุการฯ และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2565 กาหนดให้มีการติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามรอบปีงบประมาณ
โดยให้คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี
จัดทารายงานผลการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี
เสนอสภามหาวิทยาลัย และให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานผลการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติประการใดแล้ว ให้เผยแพร่
ผลการพิจารณา พร้อมทั้งรายงานผลการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติงานของอธิการบดี ให้รับทราบเป็นการทั่วไปด้วย
ในการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี
กาหนดให้อธิการบดีเสนอแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย และคารับรองการปฏิบัติงาน ในแต่ละปีงบประมาณที่ได้ปรับปรุงแล้ว ต่อคณะกรรมการฯ ภายใน
เก้าสิบวันก่อนสิ้นปีงบประมาณ และให้คณะกรรมการฯ เสนอแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาความเป็นเลิศ
ของมหาวิทยาลัย ที่คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ต่อสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับ
ของผลการประเมิน เพื่อขอความเห็นชอบ ทั้งนี้ แผนที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้นาไปใช้
ในการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี ต่อไป
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี ได้นาหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ในการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติงานของอธิการบดี มาจัดทาคู่มือ การติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
และเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อขอความเห็นชอบแล้ว ในการประชุม ครั้งที่ 7/2565 เมือ่ วันที่ 23 กรกฎาคม
พ.ศ. 2565 คณะกรรมการฯ หวังวา คูมือ การติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน
แกทุกฝ่ายที่เกี่ยวของ ที่จะนาไปใชในการปฏิบัติงานตอไป

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี
กรกฎาคม 2565
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ส่วนที่ 1
บททั่วไป
1. ความเป็นมา
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 มาตรา 21 (๑๘) กาหนดให้สภามหาวิทยาลัย
มีอานาจและหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้าสวนงานตามมาตรา ๙
(๓) ส่วนงานวิชาการ และ (๔) ส่วนงานอื่น และได้ออกข้อบังคับว่าด้วยการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการดาเนินงาน และสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม
พ.ศ. 2565 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ
(รายชื่อคณะกรรมการฯ ตามภาคผนวก)
ตามข้อบังคับว่าด้วยการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๕ กาหนดให้มีดาเนินการ การติดตาม และประเมินผล การดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามรอบปีงบประมาณ ในกรณีที่มี
เหตุผลความจาเป็น เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้คณะกรรมการฯ ดาเนินการ
มากกว่าปีละหนึ่งครั้งก็ได้ หรือไม่ใช้ตามวงรอบของปีงบประมาณก็ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดาเนินการจัดทา
คู่มือ การติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี เพื่อใช้เป็น
แนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งครอบคลุมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ปฏิทินการดาเนินการ เกณฑ์
การประเมิน ระดับผลการประเมิน รวมถึงแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการดาเนินการ
ในส่วนของการเก็บและรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี คณะกรรมการฯ กาหนดให้มีการเก็บและรวบรวมข้อมูล
ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เช่น ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนา
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย การสนทนากลุ่มกับผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ เพื่อการมีส่วนร่วม และเพื่อให้ได้ข้อมูล
เชิงลึกที่ครอบคลุมมิติต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณากลั่นกรองข้อมูล ตรวจสอบ และสอบทานอย่างรอบด้าน
เพื่อให้การติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี สะท้อน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดาเนินงาน และการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
และพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
2. คาจากัดความ
สภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
คณะกรรมการ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สภามหาวิทยาลัยบูรพา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติงานของอธิการบดี
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กรรมการ
ฝ่ายเลขานุการ
ส่วนงาน
หัวหน้าส่วนงาน
ปี/รอบปี
ข้อบังคับ
การติดตาม และประเมินผล
รายงานผลการติดตาม
และประเมินผล
คู่มือ
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
นิสิต
ศิษย์เก่า

หมายถึง ประธานคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี
หมายถึง กรรมการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติงานของอธิการบดี
หมายถึง เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี
หมายถึง ส่วนงานตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้ง การรวม
การยุบเลิกส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. 2565
หมายถึง คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน สานัก
หมายถึง ปีงบประมาณแผ่นดิน
หมายถึง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565
หมายถึง การติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
หมายถึง รายงานผลการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
หมายถึง คู่มือ การติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
หมายถึง สานักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
หมายถึง นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
หมายถึง ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา

3. คณะกรรมการ
3.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ตามข้อ 8 ของข้อบังคับฯ กาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นกรรมการ
จานวนไม่เกินสองคน
(3) ประธานสภาพนักงาน
เป็นกรรมการ
(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 19 (5)
เป็นกรรมการ
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550
จานวนหนึ่งคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก จานวนไม่เกินสองคน
เป็นกรรมการ
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ผู้ปฏิบัติงานสังกัดกองแผนงาน จานวน 1 คน และผู้ปฏิบัติงานสังกัดสานักงานสภามหาวิทยาลัย จานวน 2 คน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
3.2 หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ
(1) กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี
(2) ดาเนินการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อ (1)
(3) ออกประกาศ และคาสั่ง เพื่อดาเนินการตามข้อบังคับนี้ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
คณะทางาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และมอบหมายให้กระทาการใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอานาจนั้นได้ตามที่
เห็นสมควร
(4) จัดทาคู่มือเพื่อใช้ในการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และ
การปฏิบัติงานของอธิการบดี ซึ่งครอบคลุมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ปฏิทินการดาเนินการ เกณฑ์การประเมิน
และสาระอื่นที่จาเป็น รวมทั้งแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการดาเนินการ
(5) เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นิสิต ผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องอื่นมาชี้แจง หรือขอข้อมูลจากบุคคลดังกล่าว รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์
ต่อการติดตาม และประเมินผล
(6) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัย
(7) หน้าที่และอานาจอื่น ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย
4. หลักการทางานของคณะกรรมการ
ในการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี
คณะกรรมการยึดหลักการทางาน ดังนี้
4.1 การทางานที่เป็นกัลยาณมิตรกับอธิการบดี ทีมผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
4.2 เน้นการทางานที่มีส่วนร่วมกับอธิการบดี ทีมผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
4.3 การทางานที่ไม่สร้างภาระแก่ฝ่ายบริหารจนเกินไป
4.4 ความโปร่งใส ยุติธรรม
4.5 การกาหนด องค์ประกอบ และวิธีการ การติดตาม และประเมินผลฯ มุ่งเน้นให้
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาการทางานอย่างต่อเนื่อง อธิการบดีสามารถสร้างงานที่ท้าทาย
มีการบริหารจัดการเชิงรุกที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
4.6 การกาหนด ระบบ และกลไก ที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
การบริหารงานของอธิการบดี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผลฯ อย่างกว้างขวาง

ส่วนที่ 2
วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ และหลักเกณฑ์การประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มีวัตถุประสงค์ องค์ประกอบ และหลักเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงาน ดังนี้
๑. วัตถุประสงค์
(ตามข้อ 13 ของข้อบังคับฯ)
1.1 เพื่อติดตามและประเมินระดับความสาเร็จและระดับพัฒนาการในผลการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยประกาศกาหนด
และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ
1.2 เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน
2. หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอน
(ตามข้อ 14 ของข้อบังคับฯ)
2.1 ให้อธิการบดีจัดทาหรือปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาความเป็นเลิศ
ของมหาวิทยาลัย ในรอบสี่ปีงบประมาณที่ครอบคลุมระยะเวลาดารงตาแหน่ง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารและ
พัฒนามหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด พร้อมกาหนดค่าเป้าหมาย ตัวชีว้ ัดที่ครอบคลุมระยะเวลาดังกล่าว
รวมทั้ง ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ในแต่ละปีงบประมาณ และเสนอคณะกรรมการพิจารณา ภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี หรือวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนในตาแหน่งอธิการบดี
แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่มีการปรับปรุงเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาความเป็นเลิศ
ของมหาวิทยาลัย ให้อธิการบดีเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และคารับรองการปฏิบัติงานในแต่ละปีงบประมาณที่ได้ปรับปรุงแล้ว ต่อคณะกรรมการ
ภายในเก้าสิบวันก่อนสิ้นปีงบประมาณ
ให้คณะกรรมการเสนอแผนตาม (1) วรรคสอง (ตามข้อ 14 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วย
การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2565)
ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วต่อสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและระดับของผลการประเมิน
เพื่อขอความเห็นชอบ ทั้งนี้ แผนที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้นาไปใช้ในการติดตาม และ
ประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดีต่อไป
2.2 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้คณะกรรมการพิจารณากาหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน
ในการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ ภายในหกสิบวันก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือภายในกาหนดที่สภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

-52.3 ให้คณะกรรมการ ติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และขั้นตอน ที่กาหนดไว้ใน (2) (ตามข้อ 14 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการติดตาม และ
ประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2565)
2.4 ให้คณะกรรมการจัดทารายงานการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ประจาปีที่ดาเนินการ เสนอสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นสุด
ปีงบประมาณ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาให้ทารายงานรวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี หรือแยกเป็นคนละส่วนกันก็ได้
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลาใน (4) (ตามข้อ 14
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และ
การปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2565) ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอขยายระยะเวลาดาเนินการครั้งละ
ไม่เกินสามสิบวัน แต่ไม่เกินสองครั้ง
3. องค์ประกอบ และค่าน้าหนัก ในการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
องคประกอบ และค่าน้าหนักในการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กาหนดเป็นดังนี้
ตารางที่ 1 องค์ประกอบ และค่าน้าหนัก ในการติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ มี 4 ด้าน
ด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จในผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยประกาศกาหนด
(โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและผลการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ที่สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบแล้ว)
ด้านที่ 2 ระดับพัฒนาการในผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
(โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและผลการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ที่สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบแล้ว)
ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงานตามประเด็นสาคัญและเร่งด่วน ในปีงบประมาณนั้น ๆ
ด้านที่ 4 ความสาเร็จในการดาเนินการ ตามขอเสนอแนะ จากการติดตาม
และประเมินผลฯ ของปงบประมาณที่ผ่านมา
รวม

ค่าน้าหนัก (ร้อยละ)
50

25

15
10
100

-64. ระดับผลการประเมิน (ตามข้อ 17 ของข้อบังคับฯ)
กาหนดระดับผลการประเมิน เป็น 4 ระดับ เรียงตามลาดับ ดังนี้
4.1 ผ่านการประเมินในระดับ ดีมาก
4.2 ผ่านการประเมินในระดับ ดี
4.3 ผ่านการประเมินในระดับ พอใช้
4.4 ไม่ผ่านการประเมิน
5. การแปลความหมายคะแนนระดับผลการประเมิน
5.1 นาคะแนนผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย มาคานวณตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แล้วคิดคะแนน
เป็นร้อยละ ใช้ทศนิยม ๒ ตาแหน่ง
5.2 นาคะแนนร้อยละที่คานวณได้ มาเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งแบ่งระดับผลการประเมิน
เป็น 4 ระดับ โดยการแปลความหมายคะแนนระดับผลการประเมิน ดังนี้
ตารางที่ 2 การแปลความหมายคะแนนระดับผลการประเมิน
ร้อยละ
ระดับของผลการประเมิน
คะแนนร้อยละ 85.00 ขึ้นไป
ดีมาก
คะแนนร้อยละ 75.00 – 84.99
ดี
คะแนนร้อยละ 65.00 – 74.99
พอใช้
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 65.00
ไม่ผ่านการประเมิน
หมายเหตุ : ทศนิยมตั้งแต่ตาแหน่งที่ 3 ให้ตัดทิ้ง
6. องค์ประกอบ ค่าน้าหนัก แหล่งข้อมูล เกณฑ์การประเมิน ผลการดาเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
และการแปลความหมายระดับผลการประเมิน
องค์ประกอบ ค่าน้าหนัก แหล่งข้อมูล เกณฑ์การประเมิน ผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
และการแปลความหมายระดับผลการประเมิน ของการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีดังนี้

-7ตารางที่ 3 องค์ประกอบ ค่าน้าหนัก แหล่งข้อมูล เกณฑ์การประเมิน ผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และการแปลความหมาย
ระดับผลการประเมิน ของการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์ประกอบ

ค่า
น้าหนัก
(ร้อยละ)

ด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จในผล
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยที่
สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัยตามที่สภา
มหาวิทยาลัยประกาศกาหนด
ด้านที่ 2 ระดับพัฒนาการในผล
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย

50

ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงานตาม
ประเด็นสาคัญและเร่งด่วน
ในปีงบประมาณนั้น ๆ

15

ด้านที่ 4 ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
จากการติดตามและประเมินผลฯ
ของปีงบประมาณที่ผ่านมา

10

25

เกณฑ์การประเมิน ผลการดาเนินงาน
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
- รายงานผลการดาเนินงาน
- ดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมาย
ตามแผนยุทธศาสตร์
ที่กาหนดไว้ร้อยละ 10 ขึ้นไป
มหาวิทยาลัย ประจาปี
(ได้ 5.00 คะแนน)
งบประมาณ พ.ศ. 2566
- ดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมาย
- รายงานผลการดาเนินงาน
ที่กาหนดไว้ร้อยละ 1-10
ตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศ (ได้ 4.50 คะแนน)
ของมหาวิทยาลัย ประจาปี
- ดาเนินการสาเร็จเท่ากับเป้าหมาย
งบประมาณ พ.ศ. 2566
ที่กาหนดไว้ (ได้ 4.00 คะแนน
รายงานผลการดาเนินงานตาม - ดาเนินการสาเร็จต่ากว่าเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ร้อยละ 1-10
ประเด็นสาคัญและเร่งด่วน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ได้ 3.00 คะแนน)
- ดาเนินการสาเร็จต่ากว่าเป้าหมาย
ตามที่อธิการบดีเสนอ
ที่กาหนดไว้ร้อยละ 10 ขึ้นไป
รายงานผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ได้ 2.00 คะแนน)
- ไม่ได้ดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ (ได้
ตามข้อเสนอแนะจากการ
0 คะแนน)
ติดตามและประเมินผลฯ
- ไม่ได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบ
ของปีงบประมาณ 2565
ให้ดาเนินการตามแผนงาน โครงการ
ที่นาเสนอ/กาหนดไว้ หรือไม่ได้กาหนด
เป้าหมาย (N/A)
แหล่งข้อมูล

การแปลความหมาย
ระดับผลการประเมิน
- คะแนนร้อยละ 85.00 ขึ้นไป
= ดีมาก
- คะแนนร้อยละ 75.00 – 84.99
= ดี
- คะแนนร้อยละ 65.00 – 74.99
= พอใช้
- คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 65.00
= ไม่ผ่านการประเมิน

ส่วนที่ 3
วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ และหลักเกณฑ์กำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มีวัตถุประสงค์ องค์ประกอบ และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. วัตถุประสงค์
(ตามข้อ 15 ของข้อบังคับฯ)
1.1 เพื่อประเมินระดับความสาเร็จของการบรรลุตามคารับรองการปฏิบัติงานในตาแหน่งอธิการบดี
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามคารับรองการปฏิบัติงานในตาแหน่งอธิการบดี
1.2 เพื่อประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของอธิการบดี
1.1 เพื่อกาหนดระดับผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี
1.2 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของอธิการบดี
2. หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอน
(ตามข้อ 18 ของข้อบังคับฯ)
2.1 ให้อธิการบดีจัดทารายงานการประเมินตนเองตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
และให้เสนอคณะกรรมการ ภายในหกสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
2.2 ให้คณะกรรมการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ สอบทาน รวมทั้งแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยอาจ
ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากอธิการบดี และแสวงหาข้อมูลจากผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นิสิต
ผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องอื่น และหลักฐานเชิงประจักษ์ต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาผลการประเมิน และ
คณะกรรมการอาจกาหนดวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรก็ได้ ในการสรุปผลการประเมินนั้น ให้คณะกรรมการ
เสนอผลการประเมิน ด้วยว่าผ่านหรือไม่ผ่านการประเมิน หากผ่านการประเมิน ผ่านการประเมินในระดับใด รวมทั้ง
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยด้วย
ในการจัดทาร่างรายงานผลการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดีตามวรรคหนึ่งนั้น
คณะกรรมการพึงให้โอกาสอธิการบดีรับทราบผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โอกาสชี้แจงหรือให้ข้อมูล
เพิ่มเติมด้วย
2.3 ให้คณะกรรมการจัดทารายงานผลการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดี เสนอ
สภามหาวิทยาลัย ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่อธิการบดีเสนอรายงานการประเมินตนเองให้คณะกรรมการแล้ว
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลาในวรรคหนึ่ง ให้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อขอขยายระยะเวลาดาเนินการครั้งละไม่เกินสามสิบวัน แต่ไม่เกินสองครั้ง
2.4 ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานผลการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดี
เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติประการใดแล้ว ให้เผยแพร่ผลการพิจารณา พร้อมทั้งรายงานผลการติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี ให้รับทราบเป็นการทั่วไปด้วย

-93. องค์ประกอบของการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดี อย่างน้อยต้องมีดังนี้
(ตามข้อ 16 ของข้อบังคับฯ)
3.1 ด้านความสาเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยอาจพิจารณาจากการติดตาม
และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งระดับการบรรลุผลตามคารับรองการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
อธิการบดีที่ให้ไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย อาทิ ชื่อเสียง การจัดอันดับสถาบัน คุณภาพบัณฑิต คุณภาพหลักสูตร
ความเข้มแข็งด้านการวิจัยและการนาความรู้ไปสู่สังคม ความมั่นคงทางการเงิน ระบบงานที่เป็นหลักประกัน
ความมีธรรมาภิบาล ระบบงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีระดับชาติ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงาน
เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผลการประเมินมหาวิทยาลัยตามระบบที่สถาบันอุดมศึกษาอื่นในลักษณะเดียวกัน
เข้ารับการประเมิน อาจนาผลการประเมินมหาวิทยาลัยดังกล่าวประกอบการพิจารณาร่วมด้วยก็ได้
3.2 ด้านภาวะผู้นา และคุณลักษณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมทั้งพฤติกรรมส่วนบุคคล
และลักษณะของการปฏิบัติงาน อาทิ แนวคิด วิธีการบริหารงาน การวางแผน การควบคุมกากับ การใช้อานาจ
การตัดสินใจ การสื่อสารในองค์กร การจัดการกับปัญหา การทางานเป็นทีม กระบวนการในการขับเคลื่อน
การทางานเชิงรุก การริเริ่มในการสร้างงานใหม่ การผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ การทางานให้ทันต่อสถานการณ์
การให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบ
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน การอุทิศตนและเวลาต่องานในหน้าที่ คุณธรรมและจริยธรรม การเป็นแบบอย่าง
ที่ดีงาม เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจกาหนดหรือนาหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นที่สะท้อนภาวะผู้นาและคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลมาใช้ด้วยก็ได้
ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการอาจกาหนดองค์ประกอบของการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดีที่แตกต่างไปจาก (3.1) หรือ (3.2) ก็ได้
เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบ และน้าหนักของแต่ละองค์ประกอบ ให้คณะกรรมการเป็นผู้
กาหนด ทั้งนี้ อาจกาหนดน้าหนักของหัวข้อย่อยรายองค์ประกอบด้วยก็ได้
คณะกรรมการอาจกาหนดให้มีคะแนนของผลการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดี
เป็นค่าร้อยละ หรือหน่วยวัดอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้
4. องค์ประกอบ และค่าน้าหนัก ในการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดี
องค์ประกอบ และค่าน้าหนักในการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดี
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กาหนดเป็นดังนี้
ตารางที่ 4 องค์ประกอบ และค่าน้าหนัก ในการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดี
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ มี 2 ด้าน
ค่าน้าหนัก (ร้อยละ)
ด้านที่ 1 ความสาเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งระดับการบรรลุผล
ตามคารับรองการปฏิบัติงานในตาแหน่งอธิการบดีที่ให้ไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
(1) ผลการดาเนินงานจากการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
50
(2) ผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
20 *
EdPEx) ระดับมหาวิทยาลัย (ใช้ปีการศึกษาล่าสุด)

- 10 องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ มี 2 ด้าน
ค่าน้าหนัก (ร้อยละ)
ด้านที่ 2 ภาวะผู้นา และคุณลักษณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมทั้งพฤติกรรม
30
ส่วนบุคคล และลักษณะของการปฏิบัติงาน
(คะแนนประเมิน ผ่าน ตามองค์ประกอบด้านที่ ๒ ต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๕.00)
รวม
100
* ค่าน้าหนักร้อยละ 20 จะพิจารณาตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นรายปี
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นดังนี้
ตารางที่ 5 คะแนนผลการประเมิน EdPEx
คะแนนผลการประเมิน
275 ขึ้นไป
225– 274.99
175 – 224.99
ต่ากว่า 175

ค่าน้าหนักร้อยละ
20
15
10
5

5. ระดับผลการประเมิน (ตามข้อ 17 ของข้อบังคับฯ)
กาหนดระดับผลการประเมิน เป็น 4 ระดับ เรียงตามลาดับ ดังนี้
5.1 ผ่านการประเมินในระดับ ดีมาก
5.2 ผ่านการประเมินในระดับ ดี
5.3 ผ่านการประเมินในระดับ พอใช้
5.4 ไม่ผ่านการประเมิน
6. การแปลความหมายคะแนนระดับผลการประเมิน
6.1 นาคะแนนผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มาคานวณตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แล้วคิดคะแนน
เป็นร้อยละ ใช้ทศนิยม ๒ ตาแหน่ง
6.2 นาคะแนนร้อยละที่คานวณได้ มาเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งแบ่งระดับผลการประเมิน
เป็น 4 ระดับ โดยการแปลความหมายคะแนนระดับผลการประเมิน ดังนี้
ตารางที่ 6 การแปลความหมายคะแนนระดับผลการประเมิน
ร้อยละ
คะแนนร้อยละ 85.00 ขึ้นไป
คะแนนร้อยละ 75.00 – 84.99
คะแนนร้อยละ 65.00 – 74.99
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 65.00
หมายเหตุ : ทศนิยมตั้งแต่ตาแหน่งที่ 3 ให้ตัดทิ้ง

ระดับของผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ไม่ผ่านการประเมิน

- 11 7. องค์ประกอบ ค่าน้าหนัก แหล่งข้อมูล เกณฑ์การประเมิน ผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และการแปลความหมาย
ระดับผลการประเมิน
ตารางที่ 7 องค์ประกอบ ค่าน้าหนัก แหล่งข้อมูล เกณฑ์การประเมิน ผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และการแปลความหมาย
ระดับผลการประเมิน ของการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ค่า
น้าหนัก
(ร้อยละ)

การแปลความหมาย
ระดับผลการประเมิน
ด้านที่ 1 ความสาเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งระดับ
- คะแนนร้อยละ 85.00 ขึ้นไป
การบรรลุผลตามคารับรองการปฏิบัติงานในตาแหน่งอธิการบดีที่ให้ไว้ต่อ
= ดีมาก
สภามหาวิทยาลัย ดังนี้
- คะแนนร้อยละ 75.00 – 84.99
(1) ผลการดาเนินงานจาก
50 ใช้คะแนน ผลการติดตาม และ
คะแนนผลการติดตาม และประเมินผล = ดี
- คะแนนร้อยละ 65.00 – 74.99
การติดตาม และประเมินผล
ประเมินผลการดาเนินงานของ
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
= พอใช้
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 65.00
พ.ศ. 2566
คิดเป็น ร้อยละ 50
= ไม่ผ่านการประเมิน
(2) ผลการประเมินคุณภาพ
20 ใช้ค่าคะแนนของผลการประเมิน
คะแนนผลการ
ค่
า
น้
าหนั
ก
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
คุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพ
ประเมิน
ร้อยละ
การดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
การศึกษาเพื่อการดาเนินการ
275 ขึ้นไป
20
ระดับมหาวิทยาลัย (ใช้ปีการศึกษา
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับ
225– 274.99
15
ล่าสุด)
มหาวิทยาลัย (ใช้ปีการศึกษาล่าสุด)
175 – 224.99
10
ที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ
ต่ากว่า 175
5
ให้ไว้โดยเทียบเป็นดังนี้
องค์ประกอบ

แหล่งข้อมูล

เกณฑ์การประเมิน ผลการ
ดาเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

- 12 องค์ประกอบ
ด้านที่ 2 ภาวะผู้นา และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล
ในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมทั้ง
พฤติกรรมส่วนบุคคล และลักษณะ
ของการปฏิบัติงาน
(คะแนนประเมิน ผ่าน
ตามองค์ประกอบด้านที่ ๒
ต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๕.00)

ค่า
น้าหนัก
(ร้อยละ)

30

แหล่งข้อมูล
คณะกรรมการฯ เป็นผู้กลั่นกรอง
และให้คะแนนองค์ประกอบด้านนี้
โดยพิจารณาจาก รายงาน
การประเมินตนเองของอธิการบดี
ผลการประเมินความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาวะผู้นา และ
คุณลักษณะส่วนบุคคลของ
อธิการบดี และผลการสนทนากลุ่ม
หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม จากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

เกณฑ์การประเมิน ผลการ
ดาเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

การแปลความหมาย
ระดับผลการประเมิน

-

- คะแนนร้อยละ 85.00 ขึ้นไป
= ดีมาก
- คะแนนร้อยละ 75.00 – 84.99
= ดี
- คะแนนร้อยละ 65.00 – 74.99
= พอใช้
- คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 65.00
= ไม่ผ่านการประเมิน

ส่วนที่ 4
ขั้นตอนและวิธีกำร กำรติดตำม และประเมินผล กำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
และกำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1. ขัน้ ตอนและวิธีกำร กำรติดตำม และประเมินผล กำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย และกำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบขั้นตอนและวิธีการ การติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลาดับ
การติดตาม และประเมินผล
การติดตาม และประเมินผล
วิธีการ
ที่
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
การปฏิบัติงานของอธิการบดี
1 ให้อธิการบดี เสนอแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาความเป็นเลิศของ
ภายใน 90 วัน
ภายใน 90 วัน
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และคารับรองการปฏิบัติงาน ในแต่ละ
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ
ปีงบประมาณที่ได้ปรับปรุงแล้ว ต่อคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงาน
(30 มิถุนายน)
(30 มิถุนายน)
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี
2 คณะกรรมการฯ เสนอแผนฯ ตามข้อ 1 ที่พิจารณาแล้วต่อสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง
กรกฎาคม
กรกฎาคม
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับผลการประเมิน เพื่อขอความเห็นชอบ และนาไปใช้
ในการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดีต่อไป
3 คณะกรรมการฯ พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ในการติดตาม
ภายใน 60 วัน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ
ภายใน 60 วัน
และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี
(30 กรกฎาคม)
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ
เพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
หรือภายในกาหนดที่สภามหาวิทยาลัย
(30 กรกฎาคม)
ให้ความเห็นชอบ
4 การกาหนดระดับผลการประเมิน เพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการฯ เป็นผู้กาหนด
กาหนดเป็น 4 ระดับ (ดีมาก
(ข้อ 14 (1) วรรคสาม)
ดี พอใช้ และไม่ผ่านการประเมิน)
กาหนดเป็น 4 ระดับ (ดีมาก
ดี พอใช้ และไม่ผ่านการประเมิน)

- 14 ลาดับ
วิธีการ
ที่
5 การจัดทาคู่มือ การติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติงานของอธิการบดี เพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
6 ให้อธิการบดี จัดทารายงานการประเมินตนเองตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการฯ
กาหนด และให้เสนอรายงานการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการฯ
7

ให้อธิการบดี เสนอรายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
และแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย

8

การสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นา และคุณลักษณะส่วนบุคคลของอธิการบดี

9

การสนทนากลุ่มหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม เพื่อแสวงหาข้อมูลประกอบการติดตาม
และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี
คณะกรรมการฯ ประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ที่กาหนดไว้ในข้อ 3
การจัดทา (ร่าง) รายงานผลการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติงานของอธิการบดี คณะกรรมการฯ พึงให้โอกาสอธิการบดีรับทราบ
ผลการประเมินและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โอกาสชี้แจงหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วย
คณะกรรมการฯ เสนอรายงานผลการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัย

10
11
12

การติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับฯ ข้อ 10 (4)

การติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี
ข้อบังคับฯ ข้อ 10 (4)

-

ภายใน 60 วัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
(29 พฤศจิกายน)
-

ภายใน 60 วัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
(29 พฤศจิกายน)
-

ธันวาคม

มีการสารวจแบบออนไลน์
(สิงหาคม – กันยายน)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(ธันวาคม)
ธันวาคม

มกราคม

มกราคม

ภายใน 120 วัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
(28 มกราคม)

ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่
อธิการบดีเสนอรายงาน
การประเมินตนเอง
(29 มีนาคม)

-

- 15 2. แนวทางและวิธีการ ในการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแสวงหาข้อมูลประกอบการติดตาม
และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดี
2.1 ผู้เกี่ยวข้องที่ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นา และคุณลักษณะส่วนบุคคล
ของอธิการบดี โดยตอบแบบสอบถามแบบออนไลน์ ประกอบด้วย
1. กลุ่มนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
2. กลุ่มหัวหน้าส่วนงาน
3. กลุ่มผู้อานวยการกองสังกัดสานักงานอธิการบดี/หัวหน้าสานักงานคณบดี/ผู้อานวยการ
4. กลุ่มคณาจารย์
5. กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน
6. กลุ่มบุคคลภายนอก อาทิ ชุมชน หน่วยงานภายนอก (ที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ : กรณีผู้ตอบแบบสอบมีตาแหน่ง/สถานะอยู่มากกว่า 1 กลุ่ม ให้เลือกตอบได้เพียง
1 กลุ่ม
2.2 ผู้เกี่ยวข้องที่จะเชิญมาร่วมการสนทนากลุ่มหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม มีดังนี้
1. กลุ่มนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
2. กลุ่มหัวหน้าส่วนงาน
3. กลุ่มผู้อานวยการกองสังกัดสานักงานอธิการบดี/หัวหน้าสานักงานคณบดี/ผู้อานวยการ
4. กลุ่มคณาจารย์
5. กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน
6. กลุ่มนิสิต
7. กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต

ส่วนที่ 5
กำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินผล กำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
และผลกำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดี และกำรนำผลไปใช้ประโยชน์
1. การจัดทารายงานการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี
ตามข้อบังคับฯ ที่กาหนด มีดังนี้
ข้อ 14 (4) ให้คณะกรรมการจัดทารายงานการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ประจาปีที่ดาเนินการ เสนอสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณ
ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาให้ทารายงานรวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี หรือแยกเป็นคนละส่วนกันก็ได้
ข้อ 16 (3) ให้คณะกรรมการจัดทารายงานผลการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดี
เสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่อธิการบดีเสนอรายงานการประเมินตนเองให้คณะกรรมการ
แล้ว
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้จัดทารายงานผลการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี เป็นเล่มเดียวกัน เพื่อให้เห็นภาพรวมของการดาเนินงาน และการบริหาร
มหาวิทยาลัย โดยรูปเล่มของรายงานการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี มีรายละเอียดดังนี้
1.๑ บทสรุปผู้บริหาร
1.๒ ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1.3 ผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1.๔ สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติงานของอธิการบดี
โดยมี องค์ประกอบ และค่าน้าหนัก ในการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติงานของอธิการบดี ดังนี้

- 17 ตารางที่ 9 องค์ประกอบ และค่าน้าหนัก ในการติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัย
องค์ประกอบการติดตาม
และประเมินผลฯ มี 4 ด้าน
ด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จในผลการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้อง
กับนโยบายการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัย
ประกาศกาหนด
ด้านที่ 2 ระดับพัฒนาการในผลการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย

อธิการบดี
ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบการติดตาม
ค่าน้าหนัก
(ร้อยละ)
และประเมินผลฯ มี 2 ด้าน
(ร้อยละ)
50
ด้านที่ 1 ความสาเร็จของอธิการบดี
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งระดับ
การบรรลุผลตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ในตาแหน่งอธิการบดีที่ให้ไว้
ต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
25
(1) ผลการดาเนินงานจาก การติดตาม
50
และประเมินผลการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงานตามประเด็น
15
(2) ผลการประเมินคุณภาพ
20
สาคัญและเร่งด่วน ในปีงบประมาณนั้น ๆ
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx)
ระดับมหาวิทยาลัย (ใช้ปีการศึกษาล่าสุด)
ด้านที่ 4 ความสาเร็จในการดาเนินการ
10
ด้านที่ 2 ภาวะผู้นา และคุณลักษณะ
30
ตามขอเสนอแนะ จากการติดตาม
ส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ครอบคลุม
และประเมินผลฯ ของปงบประมาณ
ทั้งพฤติกรรมส่วนบุคคล และลักษณะ
ทีผ่ ่านมา
ของการปฏิบัติงาน
(คะแนนประเมิน ผ่าน ตามองค์ประกอบ
ด้านที่ ๒ ต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๕.00)
รวม
100
รวม
100
2. การนาผลการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดีไปใชประโยชน
การนาผลการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี ไปใช้ประโยชน์ อาทิ
2.1 สภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี
และกากับ ติดตาม สนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
- พิจารณาขึ้นเงินเดือน การให้เงินรางวัล หรือค่าตอบแทนอื่นที่เกี่ยวข้องของอธิการบดี
ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย
- อื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร

- 18 2.2 อธิการบดี
รับทราบ ผลการดาเนินงาน และนาข้อสังเกต ข้อเสนอแนะไปใช้ในการวางแผนปรับปรุง
และพัฒนาการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.3 ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ อาทิ ทีมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน บุคลากร และนิสิต
รับทราบ ผลการดาเนินงาน และร่วมมือกันทางาน เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรค และพัฒนา
การทางานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. แบบฟอร์มที่ใช้ในการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี
แบบฟอร์มที่ใช้ในการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี มีดังนี้
ตารางที่ 10 แบบฟอร์มที่ใช้ในการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อย่อ
ปอ.๑
ปอ.๒
ปอ.3
ปอ.๔
ปอ.๕
ปอ.6
ปอ.7
ปอ.8

ชื่อแบบฟอร์ม
แบบรายงานการประเมินตนเอง
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศ
ของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามประเด็นสาคัญและเร่งด่วน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แบบรายงานความคืบหน้าหรือความสาเร็จในการดาเนินการ
ตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ
ของปงบประมาณที่ผ่านมา
แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ระดับมหาวิทยาลัย (ใช้ปีการศึกษาล่าสุด)
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นา และคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลของอธิการบดี
ประเด็นหรือแนวคาถามสาหรับการสนทนากลุ่มหรือวิธีการอื่น
ที่เหมาะสม จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้รับผิดชอบหรือวิธีการ
อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี
ตอบแบบสอบถาม
แบบออนไลน์
ผู้ที่ได้รับการถูกสุ่มรายชื่อ
เพื่อเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม
หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม

- 19 ชื่อย่อ
ปอ.9
ปอ.10

ชื่อแบบฟอร์ม
แบบบันทึกข้อมูลการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แบบสรุปรายงานผลการติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี

ผู้รับผิดชอบหรื อวิธีการ
ฝ่ายเลขานุการฯ ดาเนินการ
คณะกรรมการฯ ดาเนินการ

-๑-

แบบ ปอ.๑

รายงานการประเมินตนเอง
เพื่อการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(1 ตุลาคม ๒๕65 - ๓๐ กันยายน ๒๕66)

เสนอ
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี

- ๒๑ -

คานา

(ลงชื่อ)
(วันที่ เดือน ปี)

- ๒๒ -

สารบัญ
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ด้านที่ 1 ความสาเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งระดับ
การบรรลุผลตามคารับรองการปฏิบัติงานในตาแหน่งอธิการบดีที่ให้ไว้ต่อ
สภามหาวิทยาลัย
ด้านที่ ๒ ภาวะผู้นา และคุณลักษณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมทั้ง
พฤติกรรมส่วนบุคคล และลักษณะของการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ ๓ อธิการบดีให้ข้อมูลตามประเด็นหัวข้อย่อย

หน้า
ก
ข

- 23 แบบรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
-----------------

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
(1) การจัดตั้งและพัฒนาการของส่วนงานต่าง ๆ
(2) สถานภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เกี่ยวกับหลักสูตร จานวนนิสิตใหม่ เมื่อเทียบกับ
แผนการรับตาม มคอ.๒ จาแนกตามหลักสูตรและส่วนงาน
(3) จานวนผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามคณะ/วิทยาลัย ระดับการศึกษา และภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย
(4) ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
(5) สถานภาพด้านการวิจัย ซึ่งเน้นในเชิงผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่สาคัญ
(6) สถานภาพด้านการบริการวิชาการ ซึ่งสร้างรายได้หรือสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมหรือชุมชน
(7) สถานภาพด้านการบรรลุเป้าหมาย (Goal Achievement) ที่สาคัญ
(8) สถานภาพด้านบุคลากร ด้านการงบประมาณ ด้านการเงิน
(9) ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอันดับหรือการประเมินมหาวิทยาลัย โดยให้เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา (อาจเปรียบเทียบย้อนหลังอย่างน้อย ๓ ปีงบประมาณก็ได้)
(10) ข้อมูลอื่นที่เห็นสมควร

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ให้อธิการบดีรายงาน ดังต่อไปนี้
ด้านที่ 1 ความสาเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งระดับการบรรลุผล
ตามคารับรองการปฏิบัติงานในตาแหน่งอธิการบดีที่ให้ไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(๑) แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 (แบบ ปอ.2) พรอมสรุปปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหา โดยกรอกข้อมูลตามตาราง
(ยกเว้นช่องที่ (๖) คณะกรรมการฯ เป็นผู้กรอก)
(๒) แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ ปอ.3) พรอมสรุปปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหา
โดยกรอกข้อมูลตามตาราง (ยกเว้นช่องที่ (๖) คณะกรรมการฯ เป็นผู้กรอก)
(๓) แบบรายงานผลการดาเนินงานตามประเด็นสาคัญและเร่งด่วน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ตามทีค่ ณะกรรมการฯ เห็นชอบแลว (แบบ ปอ.4)
(๔) แบบรายงานความคืบหน้าหรือความสาเร็จในการดาเนินการ ตามขอเสนอแนะ
จากการติดตาม และประเมินผลฯ ของปงบประมาณที่ผ่านมา (แบบ ปอ.5)
(๕) แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
(EdPEx) ระดับมหาวิทยาลัย (ปีการศึกษาล่าสุด) (แบบ ปอ.6) และแนบรายงานผลการประเมิน
ของคณะกรรมการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ด้วย

- 24 ด้านที่ ๒ ภาวะผู้นา และคุณลักษณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมทั้งพฤติกรรม
ส่วนบุคคล และลักษณะของการปฏิบัติงาน (อธิการบดีไม่ต้องกรอกข้อมูลด้านนี้)

ส่วนที่ ๓ อธิการบดีให้ข้อมูลตามประเด็นหัวข้อย่อย ดังต่อไปนี้
1. กิจกรรม/โครงการ/งานใดที่ท่านคิดว่า ในรอบการประเมินที่ผ่านมา ทาได้ดีและประสบ
ความสาเร็จตามเป้าหมาย โปรดแจ้งไม่เกิน 10 เรื่องต่อมิติ (โปรดจาแนกเป็น มิติเชิงการแก้ปัญหา
และมิติเชิงการพัฒนา) เรียงลาดับจากดีมากลงมา และมีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความสาเร็จนั้น

2. กิจกรรม/โครงการ/งานใดที่ท่านคิดว่า ในรอบการประเมินที่ผ่านมา ยังทาได้ไม่ดี หรือ
ยังไม่ประสบความสาเร็จหรือยังไม่ได้ทา โปรดแจ้งไม่เกิน 10 เรื่องต่อมิติ (โปรดจาแนกเป็น มิติเชิง
การแก้ปัญหา และมิติเชิงการพัฒนา) เรียงลาดับจาก ทาได้ไม่ดีมากที่สุดลงมา และมีปัจจัยหรือข้อจากัดใด
ที่ส่งผลต่อความไม่สาเร็จนั้น

3. อุปสรรค ข้อจากัด และความลาบากใจในการทางานในหน้าที่ของท่านมีอะไรบ้าง โปรดแจ้ง
ให้เห็นชัดเจน (อาทิ ด้านนโยบาย ด้านกฎระเบียบ ด้านระบบงานภายในมหาวิทยาลัย ด้านงบประมาณ
ด้านผู้ปฏิบัติงาน ด้านตนเอง ด้านการเมืองภายใน อิทธิพลจากภายนอก เป็นต้น) หากท่านสามารถระบุ
วิธีการแก้ไข โปรดระบุวิธีการแก้ไขด้วย

4. เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนรอบการประเมินครั้งนี้ ท่านเห็นว่า มหาวิทยาลัย
มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีพัฒนาการอย่างไร
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5. ท่านคาดหวังให้มหาวิทยาลัยบูรพา มีการปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องใด และอย่างไร
ในรอบการประเมินปีงบประมาณถัดไป

6. ท่านคาดหวังให้คณะต่าง ๆ รวมทั้งหัวหน้าส่วนงานที่เทียบเท่าคณะ ปรับปรุงหรือพัฒนา
ในเรื่องใด ในรอบการประเมินปีงบประมาณถัดไป (ท่านอาจตอบในภาพรวม หรือจะแยกตามรายคณะ/
ส่วนงานก็ได้)

7. ท่านคาดหวังให้สานักงานสภามหาวิทยาลัย สานักงานอธิการบดี (รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด)
ปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องใด ในรอบการประเมินปีงบประมาณถัดไป

8. ท่านได้ดาเนินการเพื่อให้ผู้บริหารระดับส่วนงาน และผู้เกี่ยวข้องในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารมหาวิทยาลัยตามที่สมควร ในรอบการประเมินครั้งนี้อย่างไร

9. ท่านมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในรอบ
การประเมินนี้อย่างไร

10. ประเด็นหรือความเห็นอื่น ๆ (ถ้ามี)

แบบ ปอ.2

- 26 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(1 ตุลาคม ๒๕65 – 30 กันยายน ๒๕66)
(1)
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

(2)
ผลการ
ดาเนินงาน

(3)
ผลการดาเนินงาน/
เป้าหมาย
(2)/(1)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ …
ตัวชี้วัดที่ ...
ตัวชี้วัดที่ ...
ตัวชี้วัดที่ ...
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3

คะแนนผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัตงิ านของอธิการบดี
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน

หมายเหตุ : แบบรายงานฯ นี้อาจปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสม

คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ
ค่านาหนัก
คะแนนที่ได้

(4)
(5)
ร้อยละของ
คะแนน
เป้าหมายหรือสัดส่วน ประเมิน
เมื่อเทียบกับระยะเวลา ตนเอง
ที่กาหนด
% ของ (3)

(๖)
คะแนนของ
คณะ
กรรมการฯ

- 27 สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ปัญหา/อุปสรรค

สิ่งที่ต้องการให้สภามหาวิทยาลัย
ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุน

แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา

1
2
3
ลงชื่อ ................................................................................................... วันที่ .................................................................................
(................................................................................................)

วิธีการคิดคะแนนผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (ช่องคะแนน (๕) และ (๖))
จาแนกวิธีการคิดคะแนนเป็น 3 วิธี คือ กาหนดค่าเป้าหมายเป็นอันดับ ร้อยละหรือระดับค่าคะแนน และกาหนดค่าเป้าหมายเป็นระยะเวลา
ผลการดาเนินการเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย (กาหนดเป็นอันดับ)
น้อยกว่า อันดับที่ 301

คะแนน
ผลการดาเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ที่ได้
(กาหนดเป็นร้อยละหรือระดับค่าคะแนน)
5.00 ดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ร้อยละ
10 ขึ้นไป หรือสูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้
อันดับที่ 301 – 400
4.50 ดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ร้อยละ
1-10 หรือสูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้
อันดับที่ 401 – 500
4.00 ดาเนินการสาเร็จเท่ากับเป้าหมายที่กาหนดไว้
อันดับที่ 501 – 600
3.00 ดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ร้อยละ 1-10
หรือต่ากว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ทตี่ กลงไว้
มากกว่า อันดับที่ 600
2.00 ดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ร้อยละ 10 ขึ้น
ไป หรือต่ากว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้
ไม่ได้ดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้
0
ไม่ได้ดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้
ไม่ได้รับอนุมตั ิ หรือ เห็นชอบให้ดาเนินการ N/A ไม่ได้รับอนุมตั ิ หรือ เห็นชอบให้ดาเนินการตาม
ตามแผนงาน โครงการที่นาเสนอ/ที่กาหนด
แผนงาน โครงการที่นาเสนอ/ที่กาหนดไว้ หรือไม่ได้
ไว้ หรือไม่ได้กาหนดเป้าหมาย
กาหนดเป้าหมาย

คะแนน
ผลการดาเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
คะแนน
ที่ได้
(กาหนดเป็นระยะเวลา)
ที่ได้
5.00 ดาเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กาหนด 3 เดือน
5.00
ขึ้นไป หรือแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้
4.50 ดาเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กาหนด 1 เดือน
4.50
ขึ้นไป หรือแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้
4.00 ดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
4.00
3.00 ดาเนินการแล้วเสร็จหลังระยะเวลาที่กาหนด 1 เดือนขึ้น 3.00
ไป หรือแล้วเสร็จหลังระยะเวลาตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้
2.00 ดาเนินการแล้วเสร็จหลังระยะเวลาที่กาหนด 3 เดือนขึ้น 2.00
ไป หรือแล้วเสร็จหลังระยะเวลาตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้
0
ไม่ได้ดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้
0
N/A ไม่ได้รับอนุมตั ิ หรือ เห็นชอบให้ดาเนินการตามแผนงาน N/A
โครงการที่นาเสนอ/ที่กาหนดไว้ หรือไม่ได้กาหนด
เป้าหมาย

- 28 - ตัวอย่างวิธีการกรอกแบบ ปอ.๒ -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

(1)
เป้าหมาย

(2)
(3)
(4)
ผลการ ผลการดาเนินงาน/
ร้อยละของ
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
เป้าหมายหรือสัดส่วนเมื่อ
(2)/(1)
เทียบกับระยะเวลาที่กาหนด
% ของ (3)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการวิจัย และการบริการวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 1.1 การกาหนดทิศทางการวิจัยอย่างมีเป้าหมาย และตอบโจทย์ประเทศ
ตัวชี้วัดที่ ๑ จานวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 1 บทความ 1 บทความ
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการตีพมิ พ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ

ร้อยละ 80 ร้อยละ 70

1/1 =1.0
70/80 = 0.88

คะแนนรวม
คะแนนผลการดาเนินงาน

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัตงิ านของอธิการบดี
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน

ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ
ค่านาหนัก
คะแนนที่ได้

1.0 x 100 = 100
เท่ากับเป้าหมาย
0.88 x 100 = 88
ต่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 12

(5)
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง

4.00
2.00
6.00
6.00/2=
3.00
60.00

(๖)
คะแนนของ
คณะ
กรรมการฯ

แบบ ปอ.3

- 29 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(1 ตุลาคม ๒๕65 – 30 กันยายน ๒๕66)
(1)
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

(2)
ผลการ
ดาเนินงาน

(3)
ผลการดาเนินงาน/
เป้าหมาย
(2)/(1)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ …
ตัวชี้วัดที่ ...
ตัวชี้วัดที่ ...
ตัวชี้วัดที่ ...
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3

คะแนนผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัตงิ านของอธิการบดี
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน

หมายเหตุ : แบบรายงานฯ นี้อาจปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสม

คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ
ค่านาหนัก
คะแนนที่ได้

(4)
(5)
ร้อยละของ
คะแนน
เป้าหมายหรือสัดส่วน ประเมิน
เมื่อเทียบกับระยะเวลา ตนเอง
ที่กาหนด
% ของ (3)

(๖)
คะแนนของ
คณะ
กรรมการฯ

- 30 สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ปัญหา/อุปสรรค

สิ่งที่ตอ้ งการให้สภามหาวิทยาลัย
ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุน

แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา

1
2
3
ลงชื่อ ................................................................................................... วันที่ ...............................................................................
(................................................................................................)

วิธีการคิดคะแนนผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย (ช่องคะแนน (๕) และ (๖))
จาแนกวิธีการคิดคะแนนเป็น 3 วิธี คือ กาหนดค่าเป้าหมายเป็นอันดับ ร้อยละหรือระดับค่าคะแนน และกาหนดค่าเป้าหมายเป็นระยะเวลา
ผลการดาเนินการเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย (กาหนดเป็นอันดับ)
น้อยกว่า อันดับที่ 301

คะแนน
ผลการดาเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ที่ได้
(กาหนดเป็นร้อยละหรือระดับค่าคะแนน)
5.00 ดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ร้อยละ
10 ขึ้นไป หรือสูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้
อันดับที่ 301 – 400
4.50 ดาเนินการสาเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ร้อยละ
1-10 หรือสูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้
อันดับที่ 401 – 500
4.00 ดาเนินการสาเร็จเท่ากับเป้าหมายที่กาหนดไว้
อันดับที่ 501 – 600
3.00 ดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ร้อยละ 1-10
หรือต่ากว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ทตี่ กลงไว้
มากกว่า อันดับที่ 600
2.00 ดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ร้อยละ 10 ขึ้น
ไป หรือต่ากว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้
ไม่ได้ดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้
0
ไม่ได้ดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้
ไม่ได้รับอนุมตั ิ หรือ เห็นชอบให้ดาเนินการ N/A ไม่ได้รับอนุมตั ิ หรือ เห็นชอบให้ดาเนินการตาม
ตามแผนงาน โครงการที่นาเสนอ/ที่กาหนด
แผนงาน โครงการที่นาเสนอ/ที่กาหนดไว้ หรือไม่ได้
ไว้ หรือไม่ได้กาหนดเป้าหมาย
กาหนดเป้าหมาย

คะแนน
ผลการดาเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
คะแนน
ที่ได้
(กาหนดเป็นระยะเวลา)
ที่ได้
5.00 ดาเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กาหนด 3 เดือน
5.00
ขึ้นไป หรือแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้
4.50 ดาเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กาหนด 1 เดือน
4.50
ขึ้นไป หรือแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้
4.00 ดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
4.00
3.00 ดาเนินการแล้วเสร็จหลังระยะเวลาที่กาหนด 1 เดือนขึ้น 3.00
ไป หรือแล้วเสร็จหลังระยะเวลาตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้
2.00 ดาเนินการแล้วเสร็จหลังระยะเวลาที่กาหนด 3 เดือนขึ้น 2.00
ไป หรือแล้วเสร็จหลังระยะเวลาตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้
0
ไม่ได้ดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้
0
N/A ไม่ได้รับอนุมตั ิ หรือ เห็นชอบให้ดาเนินการตามแผนงาน N/A
โครงการที่นาเสนอ/ที่กาหนดไว้ หรือไม่ได้กาหนด
เป้าหมาย

- 31 - ตัวอย่างวิธีการกรอกแบบ ปอ.3 -

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

(1)
เป้าหมาย

(2)
(3)
(4)
ผลการ ผลการดาเนินงาน/
ร้อยละของ
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
เป้าหมายหรือสัดส่วนเมื่อ
(2)/(1)
เทียบกับระยะเวลาที่กาหนด
% ของ (3)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการวิจัย และการบริการวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 1.1 การกาหนดทิศทางการวิจัยอย่างมีเป้าหมาย และตอบโจทย์ประเทศ
ตัวชี้วัดที่ ๑ จานวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 1 บทความ 1 บทความ
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการตีพมิ พ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ

ร้อยละ 80 ร้อยละ 70

1/1 =1.0
70/80 = 0.88

คะแนนรวม
คะแนนผลการดาเนินงาน

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัตงิ านของอธิการบดี
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน

ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ
ค่านาหนัก
คะแนนที่ได้

1.0 x 100 = 100
เท่ากับเป้าหมาย
0.88 x 100 = 88
ต่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 12

(5)
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง

4.00
2.00
6.00
6.00/2=
3.00
60.00

(๖)
คะแนนของ
คณะ
กรรมการฯ

แบบ ปอ.4

- 32 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามประเด็นสาคัญและเร่งด่วน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(1 ตุลาคม ๒๕65 – 30 กันยายน ๒๕66)
ประเด็นสาคัญและเร่งด่วน
ทีอ่ ธิการบดีเสนอ

สรุปประเด็นที่จะดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินการที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลง/
ความก้าวหน้า/ร้อยละความสาเร็จ

1. ........................................................
2. ........................................................
3. ........................................................
4. ........................................................
5. ........................................................

คะแนนเฉลี่ยที่คณะกรรมการฯ ประเมิน
ลงชื่อ ................................................................................................... วันที่ .............................................................................
(................................................................................................)

หมายเหตุ : แบบรายงานฯ นี้อาจปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสม

ปัญหา/อุปสรรค
ผลผลิต/ผลลัพธ์/ แนวทางการแก้ไขปัญหา
ผลกระทบ

คะแนนที่
คณะกรรมการฯ
ประเมิน

แบบ ปอ.5

- 33 แบบรายงานความคืบหน้าหรือความสาเร็จในการดาเนินการ ตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ
ของปงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ประเมิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปประเด็นที่ดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินการที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลง/
ความก้าวหน้า/ร้อยละความสาเร็จ

1. ........................................................
2. ........................................................
3. ........................................................
4. ........................................................
5. ........................................................

คะแนนเฉลี่ยที่คณะกรรมการฯ ประเมิน
ลงชื่อ ................................................................................................... วันที่ ...................................................................
(................................................................................................)

หมายเหตุ : แบบรายงานฯ นี้อาจปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสม

ปัญหา/อุปสรรค
ผลผลิต/ผลลัพธ์/ แนวทางการแก้ไขปัญหา
ผลกระทบ

คะแนนที่
คณะกรรมการฯ
ประเมิน

- 34 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ประจาปีการศึกษา.............................

แบบ ปอ.6

๑. ผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ระดับส่วนงาน
ส่วนงาน

ผลการประเมิน (EdPEx)

๒. ผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ระดับมหาวิทยาลัย
เป้าหมายที่กาหนด.....................................คะแนน
ผลการประเมิน ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ..........................................คะแนน
หมายเหตุ : คะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ก่อนหน้าย้อนหลัง 3 ปี
ปีการศึกษา.................................. ผลการประเมินฯ....................................
ปีการศึกษา.................................. ผลการประเมินฯ....................................
ปีการศึกษา.................................. ผลการประเมินฯ....................................
ผู้กรอกข้อมูล
ผู้รับรอง
ลงชื่อ ......................................................................
ลงชื่อ ..................................................................
(...........................................................................)
(..........................................................................)
ผู้อานวยการกอง..................................................
อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ

แบบ ปอ.7
- 35 (แบบสอบถามออนไลน์)
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นา และคุณลักษณะส่วนบุคคลของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
(รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม ๒๕65 – 30 กันยายน ๒๕66)
***********
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติงานของอธิการบดี จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1.1 ให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
1.2 ใช้ประเมินภาวะผู้นา และคุณลักษณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมทั้งพฤติกรรม
ส่วนบุคคล และลักษณะของการปฏิบัติงานของอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. การตอบแบบสอบถามจะเป็นความลับ และไม่มีผลกระทบต่อตัวท่าน ซึ่งการประมวลผล
แบบสอบถามนี้ คณะกรรมการฯ จะเก็บไว้เป็นความลับ การเผยแพร่โดยคณะกรรมการฯ จะไม่นาข้อมูล
ของผู้ตอบแบบสอบถามออกเปิดเผย ไม่ว่าในทางใดทั้งสิ้น โดยจะเปิดเผยผลการประเมินในภาพรวมของ
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม จะไม่เปิดเผยผลการประเมินเป็นรายบุคคล คณะกรรมการฯ จึงขอความกรุณา
ตอบแบบสอบถามตามความจริง และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อจะได้
นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
3. แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 การประเมินภาวะผู้นา และคุณลักษณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ครอบคลุม
ทั้งพฤติกรรมส่วนบุคคล และลักษณะของการปฏิบัติงานของอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก)
ตอนที่ 3 ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 สถานภาพ กลุ่มที่ 1  นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กลุ่มที่ 2  หัวหน้าส่วนงาน
กลุ่มที่ 3  ผู้อานวยการกองสังกัดสานักงานอธิการบดี/
หัวหน้าสานักงานคณบดี/ผู้อานวยการ
กลุ่มที่ 4  คณาจารย์
กลุ่มที่ 5  บุคลากรสายสนับสนุน
กลุ่มที่ 6  บุคคลภายนอก
1.2 ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน
 น้อยกว่า 1 ปี
 1 – 3 ปี
 4 – 6 ปี
 6 ปี ขึ้นไป
1.3 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา (นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
และบุคคลภายนอก ไม่ต้องตอบคาถามข้อนี้)
 น้อยกว่า 3 ปี
 3 – 5 ปี
 6 – 10 ปี  11 – 15 ปี
 16 – 20 ปี
 21 – 24 ปี
 25 – 30 ปี  31 ปี ขึ้นไป

- 36 ตอนที่ 2 การประเมินภาวะผู้นา และคุณลักษณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมทั้งพฤติกรรม
ส่วนบุคคล และลักษณะของการปฏิบัติงานของอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก)
โปรดทาเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริง
ข้อ

รายละเอียดที่ประเมิน

1. ลักษณะผู้นาและภาวะผู้นา
1.1 มีทักษะ และความรู้ในการบริหาร
1.2 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย
1.3 ส่งเสริมการทางานเป็นทีม
1.4 มีการตัดสินใจและการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์
1.5 รับฟังปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาขององค์กร
2. การพัฒนาองค์กร
2.1 มีการวางแผนอัตรากาลัง การคัดเลือกบุคคลให้ตรงกับงาน
และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล
2.2 มีการวางแผนและกาหนดเป้าหมายการบริหารจัดการ
อย่างชัดเจน
2.3 สนับสนุนให้มีการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
2.4 มีการบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.๕ มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก อาคาร
สถานทีท่ ี่สนับสนุนการเรียนการสอน/การปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.๖ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
2.๗ กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
2.๘ นาผลการประเมินมาทบทวนนโยบาย ปรับปรุง และพัฒนา
องค์กร
3. การกากับดูแลบริหารจัดการที่ดี
3.1 มีวิสัยทัศน์และกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนให้แก่องค์กร
3.2 มีหลักนิติธรรม กฎระเบียบที่มหาวิทยาลัยออกมีความ
เหมาะสม
3.3 มีหลักคุณธรรมยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ซื่อสัตย์
มีความชอบธรรมในการใช้อานาจ
3.4 มีหลักความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง
บุคลากรมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ไข และ
ร่วมรับผิดชอบ
๓.๕ มีหลักในการทางานแบบมีส่วนร่วมตามแบบแผน

มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ระดับคะแนน
ปาน น้อย
กลาง
3
2

น้อย
ที่สุด
1

N/A
-
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ข้อ

รายละเอียดที่ประเมิน

๓.๖ มีการใช้หลักความคุ้มค่า โดยการบริหารจัดการและ
ใช้ทรัพยากรที่มีจากัดร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
คุ้มเงิน คุ้มเวลา คุ้มแรงงาน
๓.๗ มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน
รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและ พัฒนาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
๔. มนุษยสัมพันธ์
๔.๑ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และเป็นที่ยอมรับ
๔.๒ มีความรัก เอื้ออาทรอย่างเสมอภาคกับบุคลากรทุกระดับ
๔.๓ มีความสามารถในการสื่อสาร และสร้างบรรยากาศ
ในการทางาน
๔.๔ ยอมรับความสามารถของผู้ใต้บงั คับบัญชาทุกระดับ
๔.๕ มีจิตบริการ มีความจริงใจ ต่อเพื่อนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
๕. ศิลปะในการครองใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
๕.๑ เป็นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิต ด้านความ
ขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบ
๕.๒ มีการจัดหาสิ่งเสริมแรงจูงใจให้บุคลากรร่วมกันพัฒนางาน
๕.๓ รักษาผลประโยชน์ของบุคลากรในองค์กร
๕.๔ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ซือ่ สัตย์สุจริต และ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม

ตอนที่ 3 ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ระดับคะแนน
ปาน น้อย
กลาง
3
2

น้อย
ที่สุด
1

N/A
-

แบบ ปอ.8
- 38 ประเด็นหรือแนวคำถำมสำหรับกำรสนทนำกลุ่มหรือวิธีกำรอื่นทีเ่ หมำะสม จำกผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ในกำรติดตำม และประเมินผล กำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.วัชรินทร์ กำสลัก)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
***************
1. ในฐานะที่ท่านเป็น.................................ท่านเห็นว่า กิจกรรม/ โครงการ/งานใด ในรอบปีที่ผ่านมา
ของมหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี ทาได้ดี และประสบความสาเร็จ
2. ในฐานะที่ท่านเป็น.................................ท่านเห็นว่า กิจกรรม/โครงการ/งานใด ในรอบปีที่ผ่านมา
ของมหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี ยังทาได้ไม่ดี หรือยังไม่ประสบความสาเร็จ หรือยังไม่ได้ทา
3. ในปัจจุบัน ท่านเห็นว่า มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนที่อธิการบดี
คนปัจจุบันเข้ารับหน้าที่
4. การดาเนินการของส่วนงานต่าง ๆ จะก้าวหน้าหรือประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใด ส่วนหนึ่ง
ขึ้นอยู่กับ นโยบาย ระบบและกลไกกลางของมหาวิทยาลัย (อาทิ กอง และหน่วยงานในสังกัด
สานักงานอธิการบดี สานักงานสภามหาวิทยาลัย ส่วนงานสนับสนุนต่าง ๆ) รวมทั้งการปฏิบัติ
หน้าที่ของอธิการบดีและทีมของอธิการบดี ท่านเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
และพัฒนาในเรื่องใด อย่างไร ทั้งมิติเชิงการแก้ปัญหา และมิติเชิงการพัฒนา
5. ท่านคาดหวังให้มหาวิทยาลัยบูรพา มีการปรับปรุงและพัฒนา ในภาพรวมเรื่องใด และอย่างไร
ในอนาคตอย่างน้อย 4 ปี ข้างหน้า
6. ปัญหาสาคัญเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่อธิการบดี พึงดาเนินการแก้ปัญหา
ก. ในช่วง 6 เดือน ข้างหน้า
ข. ในช่วง 1 ปี ข้างหน้า
7. ท่านเห็นว่า อธิการบดี มีข้อจากัดและอุปสรรค ในการทางานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอย่างไร
และมีข้อเสนอแนะอย่างไร
8. ท่านเห็นว่า อธิการบดี ควรจะปรับปรุงอย่างไร ทั้งในด้านส่วนบุคคล วิธีการทางาน และแผนงาน
หรือด้านอื่น ๆ
9. เนื่องจากบทบาทของสภามหาวิทยาลัยส่งผลต่อการบริหารมหาวิทยาลัยด้วย ท่านมีความเห็นเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในรอบการประเมินนี้อย่างไร และคาดหวัง
อย่างไรต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา อย่างน้อยในช่วงหนึ่งปีข้างหน้า

- 39 10. คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง ในเรื่องธรรมาภิบาลของอธิการบดี พร้อมเหตุผล
(หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระความรับผิดชอบ หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักมุ่งเน้น
ฉันทามติ)
11. คุณลักษณะที่เป็นจุดที่ควรปรับปรุง/แก้ไข ในเรื่องธรรมาภิบาลของอธิการบดี พร้อมเหตุผล
(หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระความรับผิดชอบ หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักมุ่งเน้น
ฉันทามติ)
12. คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง ในเรื่องความเป็นภาวะผู้นาของอธิการบดี พร้อมเหตุผล
(1) มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 2) มีการกาหนดกลยุทธ์และวางแผน
กระบวนการเพื่อการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 3) การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
4) มีความสามารถในการแกไขปัญหา 5) ใช้หลักการทางานเป็นทีม 6) มีกระบวนการในการ
ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 7) มีการทางานเชิงรุก 8) มีความคิด
ริเริ่มในการสร้างงานใหม่ 9) การทางานสอดคลองและเท่าทันต่อสถานการณและความเปลี่ยนแปลง
10) การให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้สวนเสีย)
13. คุณลักษณะที่เป็นจุดที่ควรปรับปรุง/แก้ไข ในเรื่องความเป็นภาวะผู้นาของอธิการบดี พร้อมเหตุผล
(1) มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 2) มีการกาหนดกลยุทธ์และวางแผน
กระบวนการเพื่อการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 3) การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
4) มีความสามารถในการแกไขปัญหา 5) ใช้หลักการทางานเป็นทีม 6) มีกระบวนการในการ
ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 7) มีการทางานเชิงรุก 8) มีความคิด
ริเริ่มในการสร้างงานใหม่ 9) การทางานสอดคลองและเท่าทันต่อสถานการณและความเปลี่ยนแปลง
10) การให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้สวนเสีย)
14. คาถามเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของอธิการบดี
(1) ภาวะความเป็นผู้นา การตัดสินใจ
(2) วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน
(3) การวางแผนการทางาน การกากับติดตามงาน
(4) ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
(5) ความสามารถในการบริหารจัดการ
(6) การกากับ ติดตาม การทางานของทีมรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
(7) ความสามารถในการทางานของทีมรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
(8) การทางานเป็นทีมของรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
(9) งานที่คาดหวังว่า มหาวิทยาลัยควรจะดาเนินการ
(10) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
15. ประเด็นหรือความเห็นอื่น ๆ (ถ้ามี)

แบบ ปอ.9

- 40 แบบบันทึกข้อมูลการสนทนากลุม่ หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สาหรับการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
(รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
************
1. กลุ่ม...............
2. วันที.่ .............. ธันวาคม พ.ศ. 2566

เวลา............. - ............... น.

ห้องประชุม...........................

3. กรรมการประจากลุ่ม
3.1 .........................................................................................
3.2 .........................................................................................
4. จานวนผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม...................................... คน
5. ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม
5.1 ภาวะความเป็นผู้นา การตัดสินใจ
5.2 วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน
5.3 การวางแผนการทางาน การกากับติดตามงาน
5.4 ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
5.5 ความสามารถในการบริหารจัดการ
-

- 41 5.6 การกากับ ติดตาม การทางานของทีมรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
5.7 ความสามารถในการทางานของทีมรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
5.8 การทางานเป็นทีมของรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
5.9 งานที่คาดหวังว่า มหาวิทยาลัยควรจะดาเนินการ
5.10 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
6. คณะอนุกรรมการฯ ผู้จดบันทึกการสนทนากลุ่มหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
6.1 ..............................................................................................................
6.2 ..............................................................................................................
6.3 ..............................................................................................................
6.4 ..............................................................................................................
@@@@@@@@@@@

แบบ ปอ.10
- 41 แบบสรุปรายงานผลการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
***********
1. แบบสรุปรายงานผลการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์ประกอบในการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ค่านาหนัก คะแนนที่ได้ ระดับ
มี 4 ด้าน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) คะแนน
ด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จในผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้อง
50
กับนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัย
ประกาศกาหนด
ด้านที่ 2 ระดับพัฒนาการในผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
25
ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงานตามประเด็นสาคัญและเร่งด่วน
15
ในปีงบประมาณนั้น ๆ
ด้านที่ 4 ความสาเร็จในการดาเนินการ ตามขอเสนอแนะจากการติดตาม
10
และประเมินผลฯ ของปงบประมาณที่ผ่านมา
รวม
100
2. แบบสรุปรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์ประกอบในการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดี
มี 2 ด้าน
ด้านที่ 1 ความสาเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ระดับการบรรลุผลตามคารับรองการปฏิบัติงานในตาแหน่งอธิการบดี
ที่ให้ไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
(1) ผลการดาเนินงานจากการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย
(2) ผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการ
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับมหาวิทยาลัย (ใช้ปีการศึกษาล่าสุด)
ด้านที่ 2 ภาวะผู้นา และคุณลักษณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ครอบคลุม
ทั้งพฤติกรรมส่วนบุคคล และลักษณะของการปฏิบัติงาน
(คะแนนประเมิน ผ่าน ตามองค์ประกอบด้านที่ ๒ ต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๕.00)
รวม

ค่านาหนัก คะแนนที่ได้ ระดับ
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) คะแนน

50
20
30

100

- 42 ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติงานของอธิการบดี
1. ผลงานที่มีความก้าวหน้า หรือการปรับปรุงและพัฒนาที่ประสบความสาเร็จ และการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคที่โดดเด่น
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ผลงานหรือการปฏิบัติงานของอธิการบดีที่ควรปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเร่งด่วน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.2 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของอธิการบดี อาทิ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทรัพยากร
งบประมาณ ฯลฯ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. สิ่งที่ต้องการให้สภามหาวิทยาลัยสนับสนุน / ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ภาคผนวก
1. สรุปขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2565
3. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๙
4. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การนาคู่มือ การติดตาม และประเมินผล การดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 มาใช้ในการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5. คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติงานของอธิการบดี

- 45 สรุปขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สรุปได้ดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินงาน
คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ในการติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม ๒๕65 – 30 กันยายน 2566)
คณะกรรมการฯ เชิญอธิการบดี มาร่วมประชุมหารือ หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ในการติดตาม และประเมินผลฯ
คณะกรรมการฯ พิจารณาจัดทา (ร่าง) คู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
สภามหาวิทยาลัย พิจารณา (ร่าง) คู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ
1. นายกสภามหาวิทยาลัย ลงนาม ประกาศใช้ คู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ
2. เผยแพร่ คู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ บนเว็บไซต์ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการฯ แจ้งให้อธิการบดีจัดทารายงานการประเมินตนเอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามรายละเอียดที่กาหนดในคู่มือฯ
อธิการบดี จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ พิจารณารายงานการประเมินตนเองของอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คณะกรรมการฯ ดาเนินการเก็บข้อมูล
1. แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นา และคุณลักษณะส่วนบุคคลของอธิการบดี
ผ่านช่องทางออนไลน์
2. เชิญกลุ่มผู้เกี่ยวข้องมาสนทนากลุม่ และจัดสนทนากลุ่มหรือดาเนินการโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสม
คณะกรรมการฯ รวบรวมข้อมูลทั้งหมด แล้วนามาสรุปวิเคราะห์ ประมวลผล
และจัดทา (ร่าง) รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ
คณะกรรมการฯ พิจารณา (ร่าง) รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ
คณะกรรมการฯ ส่ง (ร่าง) รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ให้อธิการบดีรับทราบในเบื้องต้น/เชิญอธิการบดีมาสนทนา
และสอบถาม สอบทานในประเด็นต่าง ๆ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ
คณะกรรมการฯ เสนอ (ร่าง) รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
สภามหาวิทยาลัย พิจารณารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ
นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งผลการติดตาม และประเมินผลฯ ให้อธิการบดีทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
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