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ค ำน ำ 
 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2563 ก าหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามรอบปีงบประมาณ โดยให้คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของอธิการบดี จัดท ารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
เสนอสภามหาวิทยาลัย และให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติประการใดแล้ว ให้เผยแพร่ผลการพิจารณาพร้อมทั้งรายงานผล 
การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีให้รับทราบเป็นการทั่วไปด้วย 
  ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ก าหนดให้อธิการบดีน าเสนอแผน 
การบริหารมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และค ารับรองการปฏิบัติงานในแต่ละปีงบประมาณที่ได้ปรับปรุง
แล้ว เสนอต่อคณะกรรมการฯ ภายในเก้าสิบวันก่อนสิ้นปีงบประมาณ และให้คณะกรรมการฯ เสนอแผนการ
บริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดีที่คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วต่อสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งตัวชี้วัด  
ค่าเป้าหมาย และระดับของผลการประเมิน เพ่ือขอความเห็นชอบ ทั้งนี้ แผนการบริหารมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้น าไปใช้ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีต่อไป 
  คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ได้น าหลักเกณฑ์ ขั้นตอน 
และวิธีการ การติดตาม และประเมินผล มาจัดท าเล่มคู่มือ การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบแล้ว ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2564 
มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ต่อไป 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
      กันยายน 2564 
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หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการ การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

(1 ตุลาคม ๒๕๖4 – 30 กันยายน ๒๕๖5) 
* * * * * * * * * * * * * * 

 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี พ.ศ. 2563 ก าหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี อย่างน้อย  
ปีละหนึ่งครั้งตามรอบปีงบประมาณ โดยให้คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
ก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการ การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี และพิจารณา
แผนการบริหารมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับของผลการประเมิน เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือขอความเห็นชอบ ทั้งนี้ แผนการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้น าไปใช้
ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีต่อไป 
 

๑.  วัตถุประสงค์การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
 (ตามข้อ 13 ของข้อบังคับฯ) 

1.1  เพ่ือประเมินระดับความส าเร็จของการบรรลุตามค ารับรองการปฏิบัติงานในต าแหน่งอธิการบดี 
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามค ารับรองการปฏิบัติงานในต าแหน่งอธิการบดี 

1.2  เพ่ือประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
1.3  เพ่ือก าหนดระดับผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
1.4  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

 

2.  การด าเนนิการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
 (ตามข้อ 14 ของข้อบังคับฯ) 

2.1  ให้อธิการบดีน าเสนอแผนการบริหารมหาวิทยาลัยในรอบสี่ปีงบประมาณที่ครอบคลุมระยะเวลา
ด ารงต าแหน่งซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมก าหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ครอบคลุมระยะเวลา
ดังกล่าว รวมทั้งค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ในแต่ละปีงบประมาณ และเสนอคณะกรรมการพิจารณาภายในเก้าสิบวัน
นับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี 

ในแต่ละปีงบประมาณ ให้อธิการบดีน าเสนอแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ในแต่ละปีงบประมาณที่ได้ปรับปรุงแล้ว ต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันก่อนสิ้นปีงบประมาณ 

2.2  ให้คณะกรรมการเสนอแผนการบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว 
ต่อสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับผลการประเมิน เพ่ือขอความเห็นชอบ ทั้งนี้ 
แผนการบริหารมหาวิทยาลัยที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้น าไปใช้ในการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีต่อไป 
 

3.  องค์ประกอบของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี อย่างน้อยต้องมีดังนี้ 
 (ตามข้อ 15 ของข้อบังคับฯ) 

3.1  ด้านความส าเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย และคุณภาพของงาน รวมทั้งระดับ 
การบรรลุผลตามค ารับรองการปฏิบัติงานในต าแหน่งอธิการบดีที่ให้ไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย อาทิ ชื่อเสียง การจัด
อันดับสถาบัน คุณภาพบัณฑิต คุณภาพหลักสูตร ความเข้มแข็งด้านการวิจัยและการน าความรู้ไปสู่สังคม ความ
มั่นคงทางการเงิน ระบบงานที่เป็นหลักประกันความมีธรรมาภิบาล ระบบงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีระดับชาติ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน เป็นต้น ทั้งใน กรณีท่ีมีผลการประเมินมหาวิทยาลัยตามระบบ 
ที่สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในลักษณะเดียวกันเข้ารับการประเมิน ให้น าผลการประเมินมหาวิทยาลัยดังกล่าวมาใช้ 
ร่วมด้วย 
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3.2  ด้านภาวะผู้น า และคุณลักษณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมทั้งพฤติกรรมส่วนบุคคล 
และลักษณะของการปฏิบัติงาน อาทิ แนวคิด วิธีการบริหารงาน การวางแผน การควบคุมก ากับ การใช้อ านาจ 
การตัดสินใจ การสื่อสารในองค์กร การจัดการกับปัญหา การท างานเป็นทีม กระบวนการในการขับเคลื่อน 
การท างานเชิงรุก การริเริ่มในการสร้างงานใหม่ การผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ การท างานให้ทันต่อสถานการณ์
การให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบ 
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน การอุทิศตนและเวลาต่องานในหน้าที่ คุณธรรมและจริยธรรม การเป็นแบบอย่าง
ที่ดีงาม เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจก าหนดหรือน าหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนที่สะท้อนภาวะผู้น าและ
คุณลักษณะส่วนบุคคลมาใช้ด้วยก็ได้ 
 
4.  ขั้นตอน และวิธีการ การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มีดังนี้ 
 ๔.๑  คณะกรรมการฯ ก าหนดหลักเกณฑ ์ขั้นตอน และวิธีการ การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี และก าหนดปฏิทินในการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ พร้อมทั้ง จัดท าคู่มือการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ จากนั้น ประกาศคู่มือ 
การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีให้ทราบโดยทั่วไป และแจ้งอธิการบดีให้ด าเนินการ 
ตามคู่มือการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีดังกล่าว 

๔.๒  คณะกรรมการฯ มีหนังสือแจ้งให้อธิการบดี ส่งแผนการบริหารมหาวิทยาลัย (แผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โดยสามารถปรับตัวชี้วัด (หรือ OKRs) และค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด ของรอบการประเมินนี้ (1 ตุลาคม ๒๕๖4 – 30 กันยายน 2565) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของ
มหาวิทยาลัยได้ 
  ให้อธิการบดีเสนอแผนการบริหารมหาวิทยาลัย (แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันแล้ว โดยค านึงถึงรอบการประเมินดังกล่าวด้วย  

4.๓  ให้อธิการบดีจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการฯ ก าหนด  
ตามคู่มือ การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี โดยให้เสนอคณะกรรมการฯ ภายในวันที่  
29 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5 (ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ตามข้อ 16 (1) ของข้อบังคับฯ) 

4.๔  เมื่อคณะกรรมการฯ ได้รับรายงานการประเมินตนเอง ตามข้อ ๔.๓ แล้วให้ด าเนินการ ดังนี้  
 (1)  พิจารณารายงานการประเมินตนเอง (แบบ ปอ. ๑ – ปอ. ๓) สอบทานข้อมูล แสวงหาข้อมูล
เพ่ิมเติมถ้ามี และประเมินเพ่ือให้คะแนนความส าเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย และคุณภาพของ
งาน ตามองค์ประกอบของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ด้านที่ 1 ความส าเร็จของ
อธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย และคุณภาพของงาน รวมทั้งระดับการบรรลุผลตามค ารับรองการปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งอธิการบดีที่ให้ไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 (๒)  ด าเนินการเพ่ือส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า และคุณลักษณะส่วนบุคคลของ
อธิการบดี ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของอธิการบดีโดยตรง (จากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๓ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ 
ได้แก่ กลุ่มหัวหน้าส่วนงาน และผู้อ านวยการกองในส านักงานอธิการบดี รวมทั้งหัวหน้าส านักงานคณบดี/ 
ผู้อ านวยการ กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ กลุ่มคณาจารย์ และกลุ่มที่ ๓ ได้แก่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ 
(แบบ ปอ.4) ผ่านช่องทางออนไลน์  
 (๓)  จัดการสนทนากลุ่มหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้ได้ข้อมูล อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
ตามหัวข้อที่คณะกรรมการฯ ก าหนด กลุ่มเป้าหมายในการจัดการสนทนากลุ่ม มีจ านวน ๗ กลุ่ม ซึ่งได้มาโดย 
วิธีการสุ่ม โดยมีกระบวนการ และวิธีการในการสุ่มรายชื่อในแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
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 กลุ่มที่ 1 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่มิได้เป็นคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของอธิการบดี 
  กลุ่มท่ี 2 หัวหน้าส่วนงานที่จัดการเรียนการสอน (จาก 26 ส่วนงาน) จ านวน 3 กลุ่ม
สาขาวิชา ๆ ละ ๕ คน และหัวหน้าส่วนงานสนับสนุนการเรียนการสอน จ านวน ๒ คน (จาก 6 ส่วนงาน)  
รวมจ านวน ๑๗ คน ใช้โปรแกรม wheelofnames.com โดยการน ารายชื่อส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย  
แต่ละกลุ่มมาสุ่มในแต่ละครั้ง หากส่วนงานใดสุ่มได้แล้ว ก็จะถูกตัดรายชื่อออกไป และท าการสุ่มต่อไป 
จนครบจ านวนที่ก าหนดไว้ 
  กลุ่มท่ี 3 หัวหน้าส านักงานอธิการบดี หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
จ านวน 10 คน และหัวหน้าส านักงานคณบดี/ผู้อ านวยการ จ านวน ๑๐ คน รวมจ านวน ๒๐ คน ใช้โปรแกรม 
wheelofnames.com โดยการน ารายชื่อหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดีมาสุ่มในแต่ละครั้ง  
หากหน่วยงานใดสุ่มได้แล้ว ก็จะถูกตัดรายชื่อออกไป และท าการสุ่มต่อไปจนครบจ านวนที่ก าหนดไว้ 
  กลุ่มท่ี ๔ คณาจารย์ จ านวน 3 กลุ่มสาขาวิชา ๆ ละ ๕ คน (เฉพาะที่บางแสน) จากวิทยา
เขตจันทบุรี จ านวน ๑ คน และจากวิทยาเขตสระแก้ว จ านวน ๑ คน รวมจ านวน 1๗ คน โดยอาจพิจารณา
จากส่วนงานที่ไม่ซ้ ากับกลุ่มท่ี 2 ใช้โปรแกรม wheelofnames.com โดยการน ารายชื่อส่วนงานที่เหลือจาก
กลุ่มท่ี 2 และตัดรายชื่อผู้ที่ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนงานออก และน ารายชื่อคณาจารย์ของส่วนงานจากระบบ
ฐานข้อมูลของกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา มาด าเนินการสุ่มชื่อคณาจารย์ 
ในแต่ละครั้ง หากส่วนงานใดสุ่มได้แล้ว ก็จะถูกตัดรายชื่อออกไป และท าการสุ่มต่อไปจนครบจ านวนที่ก าหนดไว้ 
  กลุ่มท่ี ๕ ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 3 กลุม่สาขาวิชา ๆ ละ ๕ คน  
ส่วนงานสนับสนุนการเรียนการสอน จ านวน ๒ คน บุคลากรของส านักงานสภามหาวิทยาลัย และส านักงาน
อธิการบดี จ านวน ๑๐ คน รวมจ านวน 27 คน โดยอาจพิจารณาจากส่วนงานที่ไม่ซ้ ากับกลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 
ใช้โปรแกรม wheelofnames.com โดยการน ารายชื่อส่วนงานที่เหลือจากกลุ่มที่ 2 และกลุ่มท่ี 3 และน า
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการของส่วนงานจากระบบฐานข้อมูลของกองบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา มาด าเนินการสุ่มชื่อในแต่ละครั้ง หากส่วนงานใดสุ่มได้แล้ว ก็จะถูกตัดรายชื่อออกไป 
และท าการสุ่มต่อไปจนครบจ านวนที่ก าหนดไว้ 
  กลุ่มท่ี 6 นิสิต จากทุกคณะ/วิทยาลัย ๆ ละ ๑ คน รวมจ านวน 27 คน โดยการขอรายชื่อ
จากสโมสรนิสิตของทุกคณะ/วิทยาลัย มาจ านวนคณะ/วิทยาลัยละ 10 ชื่อ เมื่อได้ครบทุกคณะ/วิทยาลัยแล้ว 
จึงน ามาด าเนินการสุ่มโดยใช้โปรแกรม wheelofnames.com ให้เหลือเพียงคณะ/วิทยาลัยละ 1 คน 
  กลุ่มท่ี 7 ผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 3 กลุ่มสาขาวิชา ๆ ละ ๓ คน รวมจ านวน 9 คน โดยการสุม่
ส่วนงานจัดการเรียนการสอน ทั้งหมด 26 ส่วนงาน หลังจากได้รายชื่อส่วนงานแล้ว ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
จัดท าหนังสือขอให้ส่วนงานนั้น ๆ เสนอรายชื่อผู้ใช้บัณฑิตของส่วนงาน ๆ ละ 2 ชื่อ หลังจากนั้น จึงน ามาท าการ
สุ่ม โดยใช้โปรแกรม wheelofnames.com ให้เหลือเพียงกลุ่มสาขาวิชา ๆ ละ ๓ คน 
  โดยในการด าเนินการสุ่มรายชื่อของแต่ละกลุ่ม ให้ระบุวัน และเวลา ในการด าเนินการ 
ในการสุ่ม ระบุรายชื่อผู้ด าเนินการสุ่ม จ านวน 3 คน และระบุพยานในการด าเนินการสุ่ม จ านวน 2 คน  
 (๔)  คณะกรรมการฯ กลั่นกรอง เพ่ือให้คะแนนผลการประเมินภาวะผู้น าและคุณลักษณะ 
ส่วนบุคคล ตามองค์ประกอบของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ด้านที่ ๒ โดยพิจารณา
จากรายงานการประเมินตนเองของอธิการบดี ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า และคุณลักษณะ 
ส่วนบุคคลของอธิการบดี ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของอธิการบดีตาม (๒) และผลการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับการบริหารมหาวิทยาลัย ตาม (๓) 
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 (๕)  คณะกรรมการฯ สรุปคะแนนผลการประเมินตามองค์ประกอบของการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ทั้ง ๒ ด้าน คะแนนรวมทั้ง ๒ องค์ประกอบ และก าหนดระดับของ 
ผลการประเมิน 
 องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก และวิธีการเก็บข้อมูลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของอธิการบดี ก าหนดตามข้อ ๕ และระดับผลการประเมิน ก าหนดตามข้อ ๖ 
 (๖)  คณะกรรมการฯ จัดท า (ร่าง) รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของอธิการบดี 
 (๗)  คณะกรรมการฯ ส่ง (ร่าง) รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของอธิการบดี ให้อธิการบดีรับทราบผลการประเมิน และเชิญอธิการบดีมาสนทนา เพ่ือสอบถาม และ
ตรวจสอบในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูล รวมทั้งเพ่ือเปิดโอกาสให้อธิการบดี 
ให้ข้อมูลและชี้แจงด้วย (ตามข้อ 16 (2) ของข้อบังคับฯ) 
 (6)  คณะกรรมการฯ ปรับปรุงและจัดท ารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่อธิการบดีเสนอรายงาน 
การประเมินตนเองให้คณะกรรมการฯ แล้ว และในกรณีท่ีคณะกรรมการฯ ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ตามก าหนดเวลา ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอขยายระยะเวลาด าเนินการครั้งละไม่เกินสามสิบวัน  
แต่ไม่เกินสองครั้ง ตามข้อ 16 (3) ของข้อบังคับฯ) 
 (7)  เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี และมีมติประการใดแล้ว ให้เผยแพร่ผลการพิจารณาพร้อมทั้งรายงานผลการติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี ให้อธิการบดีรับทราบ และแจ้งให้บุคลากรรับทราบเป็นการทั่วไปด้วย  
(ตามข้อ 16 (4) ของข้อบังคับฯ) 
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๕.  องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก และวิธีการเก็บข้อมูลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก และวิธีการเก็บข้อมูลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
องค์ประกอบในการติดตาม 

และประเมินผลฯ 
ค่าน้ าหนัก
(ร้อยละ) 

แหล่งข้อมูลและวิธีการให้คะแนน 

ด้านที่ 1 ความส าเร็จของอธิการบดี 
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย และคุณภาพ 
ของงาน รวมทั้งระดับการบรรลุผลตาม 
ค ารับรองการปฏิบัติงานในต าแหน่ง
อธิการบดีที่ให้ไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 

  

(1) ผลการด าเนินงานตามแผน 
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

๕๐ ใช้รายงานการประเมินตนเองของอธิการบดี  
ในส่วนของผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา (แบบ ปอ.๒) โดยเทียบเคียงกับ
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย และแปลงเป็นคะแนน
ตามที่ประกาศก าหนด 

(2) ผลการประเมินตามเกณฑ์ 
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ 
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับมหาวิทยาลัย 
ปีการศึกษา............ (ใช้ปีการศึกษาล่าสุด) 

๒๐ ใช้ค่าคะแนนของผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา.......... (ใช้ปีการศึกษา
ล่าสุด) (แบบ ปอ.๓) ที่คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพฯ ให้ไว้ เทียบเคียงกับค่าเป้าหมาย  
และแปลงเป็นคะแนนตามที่ประกาศก าหนด 

รวมด้านที่ 1 70  
ด้านที่ 2 ภาวะผู้น า และคุณลักษณะ 
ส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ครอบคลุม
ทั้งพฤติกรรมส่วนบุคคล และลักษณะ
ของการปฏิบัติงาน  
 
(คะแนนประเมิน ผ่าน ตามองค์ประกอบ
ด้านที่ ๒ ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๕.00) 

30 คณะกรรมการเป็นผู้กลั่นกรองและให้คะแนน
องค์ประกอบด้านนี้ โดยพิจารณาจาก รายงาน 
การประเมินตนเองของอธิการบดี ผลการส ารวจความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า และคุณลักษณะ 
ส่วนบุคคลของอธิการบดี ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารของอธิการบดี และผลการสนทนากลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารมหาวิทยาลัย  

รวม 100  
 
6.  ระดับผลการประเมิน 
 (ตามข้อ 17 ของข้อบังคับฯ) 
 ก าหนดระดับผลการประเมิน เป็น 4 ระดับ เรียงตามล าดับ ดังนี้  

6.1  ผ่านการประเมินในระดับ  ดีมาก 
6.2  ผ่านการประเมินในระดับ  ดี 
6.3  ผ่านการประเมินในระดับ  พอใช้ 
6.4  ไม่ผ่านการประเมิน 
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๗.  การแปลความหมายคะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
 ๗.1  น าคะแนนผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มาค านวณตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดแล้วคิดคะแนน 
เป็นร้อยละ ใช้ทศนิยม ๒ ต าแหน่ง 
 ๗.2  น าคะแนนร้อยละที่ค านวณได้ มาเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งแบ่งระดับผลการประเมิน 
เป็น 4 ระดับ โดยการแปลความหมายคะแนนระดับผลการประเมิน ดังนี้ 
 

ร้อยละ ระดับของผลการประเมิน 
คะแนนร้อยละ 85.00 ขึ้นไป ดีมาก 
คะแนนร้อยละ 75.00 – 84.99 ดี 
คะแนนร้อยละ 65.00 – 74.99 พอใช้ 
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 65.00 ไม่ผ่านการประเมิน 

หมายเหตุ : ทศนิยมตั้งแต่ต าแหน่งที่ 3 ให้ตัดทิ้ง 
 
๘.  การจัดท ารายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
 การจัดท ารายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประกอบด้วย 

๘.๑  บทสรุปผู้บริหาร 
๘.๒  กระบวนการและข้ันตอนการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 
๘.๓  ผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
๘.๔  ความเห็นของคณะกรรมการฯ 
๘.๕  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 
9.  แบบฟอร์มที่ใช้ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
 แบบฟอร์มที่ใช้ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มีดังนี้ 

ชือ่ย่อ ชื่อแบบฟอร์ม 
ปอ.๑ แบบรายงานการประเมินตนเอง 
ปอ.๒ แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖5 
ปอ.3 แบบรายงานผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
ปอ. ๔ แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า และคุณลักษณะส่วนบุคคลของอธิการบดี  

ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของอธิการบดี (แบบส ารวจออนไลน์) 
ปอ.๕ แบบสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของอธิการบดีเพื่อประกอบการสนทนากลุ่ม 

(5/1 กรรมการสภาฯ 5/2 หัวหน้าส่วนงานฯ 5/3 คณาจารย์ 5/4 ผู้ปฏิบัติงานสายสนบัสนุน) 
ปอ.6 แบบบันทึกข้อมูลการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารมหาวิทยาลัย 
ปอ.7 แบบรายงานสรุปรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

 
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 

รองศาสตราจารย ์ดร.วัชรินทร์  กาสลัก 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
(1 ตุลาคม ๒๕๖4 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖5) 

 
 
 
 
 
 

เสนอ 
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

 

แบบ ปอ.๑ 
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ค าน า 
 
            
            
            
            
            
             
 

   (ลงช่ือ) 
 (วันที่ เดือน ปี) 
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สารบัญ 
  หน้า 

ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย  
ส่วนที่ 2  ผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  
 ด้านที่ 1  ความส าเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย และคุณภาพ 

             ของงาน รวมทั้งระดับการบรรลุผลตามค ารับรองการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
             อธิการบดีที่ให้ไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย 

 

 ด้านที่ ๒  ภาวะผู้น า และคุณลักษณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมทั้ง 
             พฤติกรรมส่วนบุคคล และลักษณะของการปฏิบัติงาน  

 

ส่วนที่ ๓  อธิการบดีให้ข้อมูลตามประเด็นหัวข้อย่อย  
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แบบรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย 

(1) การจัดตั้งและพัฒนาการของส่วนงานต่าง ๆ  
(2) สถานภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เกี่ยวกับหลักสูตร จ านวนนิสิตใหม่ เมื่อเทียบกับ 

แผนการรับตาม มคอ.๒ จ าแนกตามหลักสูตรและส่วนงาน  
(3) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย ระดับการศึกษา และภาพรวม 

ของมหาวิทยาลัย 
(4) ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 
(5) สถานภาพด้านการวิจัย ซึ่งเน้นในเชิงผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่ส าคัญ 
(6) สถานภาพด้านการบริการวิชาการ ซึ่งสร้างรายได้หรือสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมหรือชุมชน 
(7) สถานภาพด้านการบรรลุเป้าหมาย (Goal Achievement) ที่ส าคัญ 
(8) สถานภาพด้านบุคลากร ด้านการงบประมาณ ด้านการเงิน 
(9) ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอันดับหรือการประเมินมหาวิทยาลัย โดยให้เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ

ที่ผ่านมา (อาจเปรียบเทียบย้อนหลังอย่างน้อย ๓ ปีงบประมาณก็ได้)  
(10) ข้อมูลอื่นที่เห็นสมควร 

 
ส่วนที่ 2  ผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
 ให้อธิการบดีรายงาน ดังต่อไปนี้ 
 ด้านที่ 1 ความส าเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย และคุณภาพของงาน รวมทั้งระดับ
การบรรลุผลตามค ารับรองการปฏิบัติงานในต าแหน่งอธิการบดีที่ให้ไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

(๑) แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (แบบ ปอ.๒) โดยกรอกข้อมูลตามตาราง (ยกเว้นช่องที่ (๖) คณะกรรมการฯ เป็นผู้กรอก) 

(๒) แบบรายงานผลการประเมินตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) ปีการศึกษา.......................... (ใช้ปีการศึกษาล่าสุด) (แบบ ปอ.๓) และแนบรายงานผลการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ด้วย 
 
 ด้านที่ ๒ ภาวะผู้น า และคุณลักษณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมทั้งพฤติกรรม 
ส่วนบุคคล และลักษณะของการปฏิบัติงาน (อธิการบดีไม่ต้องกรอกข้อมูลด้านนี้) 
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ส่วนที่ ๓  อธิการบดีให้ข้อมูลตามประเด็นหัวข้อยอ่ย ดังต่อไปนี้ 

1. กิจกรรม/ โครงการ/งานใดที่ท่านคิดว่า ในรอบการประเมินที่ผ่านมา ท าได้ดีและประสบ 
ความส าเร็จตามเป้าหมาย โปรดแจ้งไม่เกิน 10 เรื่องต่อมิติ (โปรดจ าแนกเป็น มิติเชิงการแก้ปัญหา และ
มิติเชิงการพัฒนา) เรียงล าดับจากดีมากลงมา และมีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความส าเร็จนั้น 
            
             
            
             
 

2. กิจกรรม/โครงการ/งานใดที่ท่านคิดว่า ในรอบการประเมินที่ผ่านมา ยังท าได้ไม่ดี หรือ 
ยังไม่ประสบความส าเร็จหรือยังไม่ได้ท า โปรดแจ้งไม่เกิน 10 เรื่องต่อมิติ (โปรดจ าแนกเป็น มิติเชิง 
การแก้ปัญหา และมิติเชิงการพัฒนา) เรียงล าดับจาก ท าได้ไม่ดีมากที่สุดลงมา และมีปัจจัยหรือข้อจ ากัดใด
ที่ส่งผลต่อความไม่ส าเร็จนั้น 
            
             
            
             
 

3. อุปสรรค ข้อจ ากัด และความล าบากใจในการท างานในหน้าที่ของท่านมีอะไรบ้าง 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. ท่านคาดหวังให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี (รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด) 
ปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องใด ในรอบการประเมินปีงบประมาณถัดไป 
            
             
             
 

8. ท่านได้ด าเนินการเพื่อให้ผู้บริหารระดับส่วนงาน และผู้เกี่ยวข้องในการบริหารงานของ 
มหาวิทยาลัย เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารมหาวิทยาลัยตามท่ีสมควร ในรอบการประเมินครั้งนี้อย่างไร 
            
             
             
 

9. ท่านมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในรอบ 
การประเมินนี้อย่างไร 
            
             
             
 

10.  ประเด็นหรือความเห็นอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
(1 ตุลาคม ๒๕๖4 – 30 กันยายน ๒๕๖5) 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 

(1) 
เป้าหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

(3) 
ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
ร้อยละของ 

เป้าหมายหรือสัดส่วน
เมื่อเทียบกับระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 
ประเมิน
ตนเอง 

 

(๖) 
คะแนนของ

คณะกรรมการฯ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1        
กลยุทธท์ี่ …        

ตัวชี้วดัที่ ...       
ตัวชี้วดัที่ ...       
ตัวชี้วดัที่ ...       

ยุทธศาสตรท์ี่ 2        
       

       
ยุทธศาสตร์ที่ 3        
       

       

คะแนนผลการด าเนินงาน 
คะแนนรวม    
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)   
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ   

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล  
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)   
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ   
ค่าน ้าหนัก   
คะแนนที่ได้   

หมายเหตุ : แบบรายงานฯ นี้อาจปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสม 

แบบ ปอ.2 
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สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา สิ่งที่ต้องการให้สภามหาวิทยาลัย  
ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุน 

1   
2   
3   

ลงช่ือ ................................................................................................ วันท่ี ................................................................... 
 

วิธีการคิดคะแนนผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ช่องคะแนน (๕) และ (๖)) 

จ าแนกวิธีการคิดคะแนนเป็น 3 วิธี คือ ก าหนดค่าเป้าหมายเป็นอันดับ ร้อยละหรือระดับค่าคะแนน และก าหนดค่าเป้าหมายเป็นระยะเวลา  

ผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย  (ก าหนดเป็นอันดับ) 

คะแนน
ที่ได้ 

ผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย  
(ก าหนดเป็นร้อยละหรือระดับค่าคะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(ก าหนดเป็นระยะเวลา) 

คะแนน 
ที่ได้ 

น้อยกว่า อันดับที่  301 5.00 ด าเนินการส าเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 
10 ขึ้นไป หรือสูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ตกลงไว ้

5.00 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่ก าหนด 3 เดือน
ขึ้นไป หรือแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาตามเกณฑ์ที่ตกลงไว ้

5.00 
 

อันดับที่  301 – 400 4.50 ด าเนินการส าเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 
1-10 หรือสูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ตกลงไว ้

4.50 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่ก าหนด 1 เดือน
ขึ้นไป หรือแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาตามเกณฑ์ที่ตกลงไว ้

4.50 
 

อันดับที ่ 401 – 500 4.00 ด าเนินการส าเร็จเท่ากับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 4.00 ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 4.00 
อันดับที่  501 – 600 3.00 ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 1-10 

หรือต่ ากว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ทีต่กลงไว ้
3.00 

 
ด าเนินการแล้วเสร็จหลังระยะเวลาที่ก าหนด 1 เดือนข้ึน
ไป หรือแล้วเสร็จหลังระยะเวลาตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้ 

3.00 
 

มากกว่า อันดับที่  600 2.00 ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 10 ขึ้น
ไป หรือต่ ากว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้ 

2.00 ด าเนินการแล้วเสร็จหลังระยะเวลาที่ก าหนด 3 เดือนข้ึน
ไป หรือแล้วเสร็จหลังระยะเวลาตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้ 

2.00 
 

ไม่ได้ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ 0 ไม่ได้ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ 0 ไม่ได้ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ 0 
ไม่ได้รับอนุมตัิ หรือ เห็นชอบให้ด าเนินการ
ตามแผนงาน โครงการที่น าเสนอ/ที่ก าหนด
ไว้ หรือไม่ได้ก าหนดเป้าหมาย 

N/A ไม่ได้รับอนุมตัิ หรือ เห็นชอบให้ด าเนินการตาม
แผนงาน โครงการที่น าเสนอ/ที่ก าหนดไว้ หรือไมไ่ด้
ก าหนดเป้าหมาย                                  

N/A ไม่ได้รับอนุมตัิ หรือ เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนงาน 
โครงการที่น าเสนอ/ที่ก าหนดไว้ หรือไมไ่ด้ก าหนด
เป้าหมาย                                  

N/A 
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 - ตัวอย่างวิธีการกรอกแบบ ปอ.๒ - 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 

(1) 
เป้าหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

(3) 
ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
ร้อยละของ 

เป้าหมายหรือสัดส่วนเมื่อ
เทียบกับระยะเวลาที่ก าหนด 

% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 
ประเมิน
ตนเอง 

 

(๖) 
คะแนนของ

คณะกรรมการฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพการวิจัย และการบริการวิชาการ       
กลยุทธ์ที่ 1.1 การก าหนดทิศทางการวิจัยอย่างมีเป้าหมาย และตอบโจทย์ประเทศ       

ตัวชี้วัดที ่๑ จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 1 บทความ 1 บทความ 1/1 =1.0 1.0 x 100 = 100 
เท่ากับเป้าหมาย 

4.00  

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของบทความวิจัยที่ไดร้ับการตีพมิพ์ในฐานข้อมูลนานาชาต ิ ร้อยละ 80 ร้อยละ 70 70/80 = 0.88 0.88 x 100 = 88 
ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 12 

2.00  

คะแนนผลการด าเนินงาน 

คะแนนรวม  6.00  

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 6.00/2= 
3.00 

 

ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ 60.00  

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล  
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)   
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ   
ค่าน ้าหนัก   
คะแนนที่ได้   
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แบบรายงานผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

ปีการศึกษา...............................  
 

๑. ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับส่วนงาน 
 

ส่วนงาน ผลการประเมิน (EdPEx) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

๒. ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับมหาวิทยาลัย 
เป้าหมายที่ก าหนด......................................  
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ..................................... 
หมายเหตุ : คะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ก่อนหน้าย้อนหลัง ๒ ปี 
ปีการศึกษา.................................. ผลการประเมินฯ.................................... 
ปีการศึกษา.................................. ผลการประเมินฯ.................................... 
 

ผู้กรอกข้อมูล 
 

ลงชื่อ ...................................................................... 
(...........................................................................) 
ผู้อ านวยการกอง.................................................. 

ผู้รับรอง 
 

ลงชื่อ  .................................................................. 
(..........................................................................) 

อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ 
 

แบบ ปอ.3 
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(แบบส ำรวจออนไลน์) 
แบบส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำวะผู้น ำ และคุณลักษณะส่วนบุคคลของอธิกำรบดี 

ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรของอธิกำรบดี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

(1 ตุลำคม ๒๕๖4 – 30 กันยำยน ๒๕๖5) 
* * * * * * * * * * * 

ค ำชี้แจง 
แบบส ำรวจนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5  

ด้ำนที่ 2 ภำวะผู้น ำ และคุณลักษณะส่วนบุคคลในกำรปฏิบัติงำน ครอบคลุมทั้งพฤติกรรมส่วนบุคคล และลักษณะของ 
กำรปฏิบัติงำน อำทิ แนวคิด วิธีกำรบริหำรงำน กำรวำงแผน กำรควบคุมก ำกับ กำรใช้อ ำนำจ กำรตัดสินใจ กำรสื่อสำร 
ในองค์กร กำรจัดกำรกับปัญหำ กำรท ำงำนเป็นทีม กระบวนกำรในกำรขับเคลื่อน กำรท ำงำนเชิงรุก กำรริเริ่มในกำรสร้ำงงำน
ใหม่ กำรผลักดันนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ กำรท ำงำนให้ทันต่อสถำนกำรณ์กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรให้
ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรประพฤติมิชอบ กำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน กำรอุทิศตนและเวลำ 
ต่องำนในหน้ำที่ คุณธรรมและจริยธรรม กำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีงำม เป็นต้น 
 ผู้ตอบแบบส ำรวจ ประกอบด้วย หัวหน้ำส่วนงำน ผู้อ ำนวยกำรกองในส ำนักงำนอธิกำรบดี รวมทั้งหัวหน้ำ
ส ำนักงำนคณบดี/ผู้อ ำนวยกำร คณำจำรย์ และผู้ปฏิบัติงำนสำยสนับสนุนวิชำกำร 
 อนึ่ง กำรประมวลผลแบบส ำรวจนี้ คณะกรรมกำรฯ จะเก็บไว้เป็นควำมลับ กำรเผยแพร่โดยคณะกรรมกำรฯ  
จะไม่น ำข้อมูลของผู้ตอบแบบส ำรวจออกเปิดเผย ไม่ว่ำในทำงใดทั้งสิ้น โดยจะเปิดเผยผลกำรส ำรวจในภำพรวมของกลุ่ม
ผู้ตอบแบบส ำรวจ จะไม่เปดิเผยผลกำรส ำรวจเป็นรำยบุคคล 
 

โปรดท ำเครื่องหมำยในช่องทีต่รงกับควำมคิดเห็นของท่ำนตำมควำมเป็นจริง 

ข้อ 
รำยละเอียดที่ประเมิน 

 

ระดับควำมเห็น 
มำก
ที่สุด 
5 

มำก 
 
4 

ปำน
กลำง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

N/A 
 
- 

1.  ลักษณะผู้น ำและภำวะผู้น ำ 
1.1 มีทักษะ และควำมรู้ในกำรบริหำร       
1.2 ปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณของพนักงำนมหำวิทยำลัย       
1.3 ส่งเสริมกำรท ำงำนเปน็ทีม       
1.4 มีกำรตัดสินใจและกำรแก้ปัญหำที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์       
1.5 รับฟังปัญหำและสำมำรถแก้ไขปัญหำขององค์กร       

2.  กำรพัฒนำองค์กร 
2.1 มีกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง กำรคัดเลือกบุคคลให้ตรงกับงำน 

และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคคล 
      

2.2 มีกำรวำงแผนและก ำหนดเป้ำหมำยกำรบริหำรจัดกำร 
อย่ำงชัดเจน 

      

2.3 สนับสนุนให้มีกำรน ำระบบสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร       
2.4 มีกำรบริหำรงบประมำณได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ       
2.๕ มีกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก อำคำร

สถำนทีท่ี่สนบัสนุนกำรเรียนกำรสอน/กำรปฏบิัติงำน  
อย่ำงมีประสทิธิภำพ 

      

แบบ ปอ.4 
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ข้อ 
รำยละเอียดที่ประเมิน 

 

ระดับควำมเห็น 
มำก
ที่สุด 
5 

มำก 
 
4 

ปำน
กลำง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

N/A 
 
- 

2.๖ ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกร       
2.๗ ก ำกับดูแล ติดตำม และประเมนิผลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไป

ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
      

2.๘ น ำผลกำรประเมินมำทบทวนนโยบำย ปรับปรุง และพฒันำ
องค์กร 

      

3.  กำรก ำกับดูแลบริหำรจดักำรที่ดี 
3.1 มีวิสัยทัศน์และก ำหนดเปำ้หมำยที่ชัดเจนให้แก่องค์กร       
3.2 มีหลักนิติธรรม กฎระเบียบที่ส่วนงำนออกมีควำมเหมำะสม       
3.3 มีหลักคุณธรรมยึดมั่นในควำมถกูต้องดีงำม ซื่อสัตย์  

มีควำมชอบธรรมในกำรใช้อ ำนำจ 
      

3.4 มีหลักควำมโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง 
บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรร่วมคดิ ร่วมท ำ ร่วมแก้ไข และ
ร่วมรับผิดชอบ 

      

๓.๕ มีหลักในกำรท ำงำนแบบมีส่วนรว่มตำมแบบแผน       
๓.๖ มีกำรใช้หลักควำมคุ้มค่ำ โดยกำรบริหำรจัดกำรและ 

ใช้ทรัพยำกรที่มีจ ำกัดร่วมกัน ให้เกิดประโยชนส์ูงสุด  
คุ้มเงิน คุ้มเวลำ คุ้มแรงงำน 

      

๓.๗ มีกระบวนกำรปฏบิัติงำนและระบบงำนที่เป็นมำตรฐำน 
รวมถึงมีกำรติดตำมประเมินผลและ พัฒนำปรับปรุง 
อย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ 

      

๔.  มนุษยสัมพันธ์ 
๔.๑ มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดีเปน็ที่ยอมรบั       
๔.๒ มีควำมรัก เอ้ืออำทรอย่ำงเสมอภำคกับบุคลำกรทุกระดับ       
๔.๓ มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและสร้ำงบรรยำกำศ 

ในกำรท ำงำน 
      

๔.๔ ยอมรับควำมสำมำรถของผู้ใต้บงัคับบัญชำทุกระดบั       
๔.๕ มีจิตบริกำร มีควำมจริงใจ ต่อเพื่อนร่วมงำนและ

ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
      

๕.  ศิลปะในกำรครองใจผูใ้ต้บงัคับบัญชำ 
๕.๑ เป็นแบบอยำ่งที่ดีในกำรด ำเนนิชีวิต ด้ำนควำม

ขยันหมั่นเพียร และควำมรับผิดชอบ 
      

๕.๒ มีกำรจัดหำสิ่งเสริมแรงจูงใจให้บุคลำกรร่วมกันพัฒนำงำน       
๕.๓ รักษำผลประโยชน์ของบุคลำกรในองค์กร       
๕.๔ ปฏิบัติหนำ้ที่ด้วยควำมมุ่งมั่นซื่อสัตย์สุจริตเห็นแก่ประโยชน์

ส่วนร่วม 
      

 

ควำมคิดเห็นเพิ่มเติมต่อกำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบด ี
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แบบสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิานของอธิการบดี 
เพื่อประกอบการสนทนากลุ่ม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(1 ตุลาคม ๒๕๖4 – 30 กันยายน ๒๕๖5) 

* * * * * * * * * * * 
 
ค าชี้แจง  แบบสอบถามฉบับนี้ คณะกรรมการฯ จะเก็บไว้เป็นความลับ การเผยแพร่โดยคณะกรรมการฯ  

  จะไม่น าข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามออกเปิดเผย ไม่ว่าในทางใดทั้งสิ้น 
 
กลุ่มที่  1  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 
ชื่อผู้ตอบ................................................................................................................................................ 
 

1. กิจกรรม/ โครงการ/งานใดที่ท่านคิดว่า อธิการบดี ในรอบการประเมินที่ผ่านมาท าได้ดีและ 
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย โปรดแจ้งไม่เกิน 10 เรื่องต่อมิติ  
            
             
             
             
             
             
             
             
 

2. กิจกรรม/โครงการ/งานใดที่ท่านคิดว่า อธิการบดี ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ยังท าได้ไม่ดี หรือ 
ยังไม่ประสบความส าเร็จหรือยังไม่ได้ท า โปรดแจ้งไม่เกิน 10 เรื่องต่อมิติ  
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

แบบ ปอ.5/1 
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3. เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมา ท่านเห็นว่า มหาวิทยาลัยบูรพา มีการพัฒนาเป็นอย่างไร 
ก่อนที่อธิการบดีเข้ารับหน้าที่ (โปรดระบุ โดยอาจยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมด้วยก็ได้)  
            
             
             
             
             
             
             
 

4. ท่านคาดหวังให้มหาวิทยาลัยบูรพามีการปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องใด และอย่างไรในอนาคต 
            
            
             
              
             
              
             
 

5. จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาของอธิการบดี 
            
            
             
            
             
             
             
 

6. ประเด็นหรือความเห็นอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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แบบสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิานของอธิการบดี 
เพื่อประกอบการสนทนากลุ่ม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(1 ตุลาคม ๒๕๖4 – 30 กันยายน ๒๕๖5) 

* * * * * * * * * * * 
 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามฉบับนี้ คณะกรรมการฯ จะเก็บไว้เป็นความลับ การเผยแพร่โดยคณะกรรมการฯ  
  จะไม่น าข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามออกเปิดเผย ไม่ว่าในทางใดทั้งสิ้น 

 
กลุ่มที่  2  หัวหน้าส่วนงาน/หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าส านักงานคณบดี/ผู้อ านวยการ 
 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา..............................................ป ี
 

1. ในฐานะหัวหน้าส่วนงาน/หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าส านักงานคณบดี/หัวหน้าส านักงาน 
ผู้อ านวยการ ท่านเห็นว่า กิจกรรม/ โครงการ/งานใดในรอบการประเมินที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัย
หรืออธิการบดี ท าได้ดีและประสบความส าเร็จ โปรดแจ้งไม่เกิน 10 เรื่องต่อมิติ (โปรดจ าแนกเป็น 
มิติเชิงการแก้ปัญหา และมิติเชิงการพัฒนา) เรียงล าดับจากดีมากลงมา  

            
            
             
             
 

2. ในฐานะหัวหน้าส่วนงาน/หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าส านักงานคณบดี/หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ ท่านเห็นว่า กิจกรรม/โครงการ/งานใดในรอบการประเมินที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัย
หรืออธิการบดี  ยังท าได้ไม่ดี หรือยังไม่ประสบความส าเร็จ หรือยังไม่ได้ท า โปรดแจ้งไม่เกิน  
10 เรื่องต่อมิติ (โปรดจ าแนกเป็น มิติเชิงการแก้ปัญหา และมิติเชิงการพัฒนา) เรียงล าดับจาก 
ท าได้ไม่ดีมากที่สุดลงมา  

            
             
             
 

3. ในปัจจุบัน ท่านเห็นว่า มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาเป็นอย่างไร (โปรดระบุ โดยอาจยกตัวอย่าง 
ที่เป็นรูปธรรมด้วยก็ได้) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนที่อธิการบดีคนปัจจุบันเข้ารับหน้าที่ 

            
            
             
             

แบบ ปอ.5/2 
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4. การด าเนินการของส่วนงานต่าง ๆ จะก้าวหน้าหรือประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ส่วนหนึ่ง
ขึ้นอยู่กับ นโยบาย ระบบและกลไกกลางของมหาวิทยาลัย (อาทิ กอง และหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส่วนงานสนับสนุนต่าง ๆ) รวมทั้งการปฏิบัติ 
หน้าที่ของอธิการบดีและทีมของอธิการบดี ท่านเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
และพัฒนาในเรื่องใด อย่างไร ทั้งมิติเชิงการแก้ปัญหา และมิติเชิงการพัฒนา 

            
             
            
             
 

5. ท่านคาดหวังให้มหาวิทยาลัยบูรพามีการปรับปรุงและพัฒนาในภาพรวมเรื่องใด และอย่างไร 
ในอนาคตอย่างน้อย 4 ปี ข้างหน้า 

            
             
            
             
            
             
 

6. ปัญหาส าคัญเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยบูรพาที่อธิการบดีพึงด าเนินการแก้ปัญหา 
ก. ในช่วง 6 เดือน ข้างหน้า 
ข. ในช่วง 1 ปี ข้างหน้า 

            
             
            
             
 

7. ท่านเห็นว่า อธิการบดี มีข้อจ ากัดและอุปสรรค ในการท างานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอย่างไร  
และมีข้อเสนอแนะอย่างไร 
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8. ท่านเห็นว่า อธิการบดี ควรจะปรับปรุงอย่างไร ทั้งในด้านส่วนบุคคล วิธีการท างาน และแผนงาน 
หรือด้านอ่ืน ๆ  

            
             
             

 
9. เนื่องจากบทบาทของสภามหาวิทยาลัยส่งผลต่อการบริหารมหาวิทยาลัยด้วย ท่านมีความเห็น

เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าทีข่องกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพาในรอบการประเมินนี้อย่างไร และ
คาดหวังอย่างไรต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพาอย่างน้อยในช่วงหนึ่งปีข้างหน้า 

            
             
             
            
             
             
 

10. คุณลักษณะท่ีเป็นจุดแข็งในเรื่องธรรมาภิบาลของอธิการบดี พร้อมเหตุผล  
(หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักมุ่งเน้นฉันทามติ) 

            
             
            
             
             
 

11. คุณลักษณะท่ีเป็นจุดที่ควรปรับปรุง/แก้ไขในเรื่องธรรมาภิบาลของอธิการบดี พร้อมเหตุผล  
(หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักมุ่งเน้นฉันทามติ) 
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12. คุณลักษณะท่ีเป็นจุดแข็งในเรื่องความเป็นภาวะผู้น าของอธิการบดี พร้อมเหตุผล 
(1) มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 2) มีการก าหนดกลยุทธ์และวางแผน
กระบวนการเพ่ือการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 3) การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
4) มีความสามารถในการแกไขปัญหา 5) ใช้หลักการท างานเป็นทีม 6) มีกระบวนการในการ
ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายไปสูการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 7) มีการท างานเชิงรุก 8) มีความคิดริเริ่ม
ในการสร้างงานใหม่ 9) การท างานสอดคลองและเท่าทันต่อสถานการณและความเปลี่ยนแปลง  
10) การให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนไดสวนเสีย) 

            
             
            
             
            
             

 
13. คุณลักษณะท่ีเป็นจุดที่ควรปรับปรุง/แก้ไขความเป็นภาวะผู้น าของอธิการบดี พร้อมเหตุผล  

(1) มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 2) มีการก าหนดกลยุทธ์และวางแผน
กระบวนการเพ่ือการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 3) การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
4) มีความสามารถในการแกไขปัญหา 5) ใช้หลักการท างานเป็นทีม 6) มีกระบวนการในการ
ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายไปสูการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 7) มีการท างานเชิงรุก 8) มีความคิดริเริ่ม
ในการสร้างงานใหม่ 9) การท างานสอดคลองและเท่าทันต่อสถานการณและความเปลี่ยนแปลง  
10) การให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนไดสวนเสีย) 

             
             
            
             
             
            
             
 

14. ประเด็นหรือความเห็นอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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แบบสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิานของอธิการบดี 
เพื่อประกอบการสนทนากลุ่ม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(1 ตุลาคม ๒๕๖4 – 30 กันยายน ๒๕๖5) 

* * * * * * * * * * * 
 
ค าชี้แจง  แบบสอบถามฉบับนี้ คณะกรรมการฯ จะเก็บไว้เป็นความลับ การเผยแพร่โดยคณะกรรมการฯ  

  จะไม่น าข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามออกเปิดเผย ไม่ว่าในทางใดท้ังสิ้น 
 
กลุ่มที่  3  คณาจารย์ 
 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา..............................................ปี 
 

1. ในฐานะคณาจารย์ ท่านเห็นว่า กิจกรรม/ โครงการ/งานใดในรอบการประเมินที่ผ่านมา 
ของมหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี ท าได้ดีและประสบความส าเร็จ โปรดแจ้งไม่เกิน 10 เรื่อง 
ต่อมิติ (โปรดจ าแนกเป็น มิติเชิงการแก้ปัญหา และมิติเชิงการพัฒนา) เรียงล าดับจาก 
ดีมากลงมา  

            
             
             
 

2. ในฐานะคณาจารย์ ท่านเห็นว่า กิจกรรม/โครงการ/งานใดในรอบการประเมินที่ผ่านมา 
ของมหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี  ยังท าได้ไม่ดี หรือยังไม่ประสบความส าเร็จ หรือยังไม่ได้ท า  
โปรดแจ้งไม่เกิน 10 เรื่องต่อมิติ (โปรดจ าแนกเป็น มิติเชิงการแก้ปัญหา และมิติเชิงการพัฒนา) 
เรียงล าดับจากท าได้ไม่ดีมากที่สุดลงมา  

            
             
             
 

3. ในปัจจุบัน ท่านเห็นว่า มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาเป็นอย่างไร (โปรดระบุ โดยอาจยกตัวอย่าง 
ที่เป็นรูปธรรมด้วยก็ได้) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนที่อธิการบดีคนปัจจุบันเข้ารับหน้าที่ 

            
            
             
            
             

 

แบบ ปอ.5/3 
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4. การด าเนินการของส่วนงาน/หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย จะก้าวหน้าหรือประสบ
ความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับนโยบาย ระบบและกลไกกลางของมหาวิทยาลัย 
(อาทิ กอง และหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส่วนงาน
สนับสนุนต่าง ๆ) รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและทีมของอธิการบดี ท่านเห็นว่า 
มหาวิทยาลัย ควรปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาในเรื่องใด อย่างไร ทั้งมิติเชิงการแก้ปัญหา 
และมิติเชิงการพัฒนา 

            
            
             
 

5. ท่านคาดหวังให้มหาวิทยาลัยบูรพามีการปรับปรุงและพัฒนาในภาพรวมเรื่องใดและอย่างไร 
ในอนาคตอย่างน้อย 4 ปี ข้างหน้า 

            
            
             
 

6. ปัญหาส าคัญเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยบูรพาที่อธิการบดีพึงด าเนินการแก้ปัญหา 
ก. ในช่วง 6 เดือน ข้างหน้า 
ข. ในช่วง 1 ปี ข้างหน้า 

            
            
             
             
 

7. ท่านเห็นว่า อธิการบดี มีข้อจ ากัดและอุปสรรค ในการท างานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอย่างไร  
และมีข้อเสนอแนะอย่างไร 

            
            
             
 

8. ท่านเห็นว่า อธิการบดี ควรจะปรับปรุงอย่างไร ทั้งในด้านส่วนบุคคล วิธีการท างาน และแผนงาน 
หรือด้านอ่ืน ๆ  
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9. เนื่องจากบทบาทของสภามหาวิทยาลัยส่งผลต่อการบริหารมหาวิทยาลัยด้วย ท่านมีความเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในรอบการประเมินนี้อย่างไร และ
คาดหวังอย่างไรต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยในช่วงหนึ่งปีข้างหน้า 

            
            
             
             
             
 

10. คุณลักษณะท่ีเป็นจุดแข็งในเรื่องธรรมาภิบาลของอธิการบดี พร้อมเหตุผล 
(หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระความรับผิดชอบ  
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม  
หลักความเสมอ ภาค หลักมุ่งเน้นฉันทามติ) 

            
             
             
 

11. คุณลักษณะท่ีเป็นจุดที่ควรปรับปรุง/แก้ไขในเรื่องธรรมาภิบาลของอธิการบดี พร้อมเหตุผล  
(หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระความรับผิดชอบ  
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม  
หลักความเสมอภาค หลักมุ่งเน้นฉันทามติ) 

            
             
             

 
12. คุณลักษณะท่ีเป็นจุดแข็งในเรื่องความเป็นภาวะผู้น าของอธิการบดี พร้อมเหตุผล  

(1) มีวิสัยทัศนใ์นการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 2) มีการก าหนดกลยุทธ์และวางแผน
กระบวนการเพ่ือการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 3) การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
4) มีความสามารถในการแกไขปัญหา 5) ใช้หลักการท างานเป็นทีม  6) มีกระบวนการในการ
ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายไปสูการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 7) มีการท างานเชิงรุก 8) มีความคิด
ริเริ่มในการสร้างงานใหม่ 9) การท างานสอดคลองและเท่าทันต่อสถานการณและความเปลี่ยนแปลง 
10) การให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนไดสวนเสีย) 
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13. คุณลักษณะท่ีเป็นจุดที่ควรปรับปรุง/แก้ไขความเป็นภาวะผู้น าของอธิการบดี พร้อมเหตุผล  
(1) มีวิสัยทัศนใ์นการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 2) มีการก าหนดกลยุทธ์และวางแผน
กระบวนการเพ่ือการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 3) การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
4) มีความสามารถในการแกไขปัญหา 5) ใช้หลักการท างานเป็นทีม 6) มีกระบวนการในการ
ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายไปสูการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 7) มีการท างานเชิงรุก 8) มีความคิด
ริเริ่มในการสร้างงานใหม่ 9) การท างานสอดคลองและเท่าทันต่อสถานการณและความเปลี่ยนแปลง 
10) การให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนไดสวนเสีย) 

             
             
            
             
             
            
             
 

14. ประเด็นหรือความเห็นอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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แบบสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
เพื่อประกอบการสนทนากลุ่ม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(1 ตุลาคม ๒๕๖4 – 30 กันยายน ๒๕๖5) 

* * * * * * * * * * * 
 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามฉบับนี้ คณะกรรมการฯ จะเก็บไว้เป็นความลับ การเผยแพร่โดยคณะกรรมการฯ  
  จะไม่น าข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามออกเปิดเผย ไม่ว่าในทางใดท้ังสิ้น 

 

กลุ่มที่  4  ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ 
 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา..............................................ปี 
 

1. ในฐานะผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ ท่านเห็นว่า กิจกรรม/ โครงการ/งานใดในรอบ 
การประเมินที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี ท าได้ดีและประสบความส าเร็จ โปรดแจ้ง 
ไม่เกิน 10 เรื่องต่อมิติ (โปรดจ าแนกเป็น มิติเชิงการแก้ปัญหา และมิติเชิงการพัฒนา) เรียงล าดับ
จากดีมากลงมา  

            
             
             
             
 

2. ในฐานะผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ ท่านเห็นว่า กิจกรรม/โครงการ/งานใดในรอบ 
การประเมินที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี ยังท าได้ไม่ดี หรือยังไม่ประสบความส าเร็จ 
หรือยังไม่ได้ท า โปรดแจ้งไม่เกิน 10 เรื่องต่อมิติ (โปรดจ าแนกเป็น มิติเชิงการแก้ปัญหา และมิติ
เชิงการพัฒนา) เรียงล าดับจากท าได้ไม่ดีมากที่สุดลงมา  

            
            
             
             
 

3. ในปัจจุบัน ท่านเห็นว่า มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาเป็นอย่างไร (โปรดระบุ โดยอาจยกตัวอย่าง 
ที่เป็นรูปธรรมด้วยก็ได้) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนที่อธิการบดีคนปัจจุบันเข้ารับหน้าที่ 

            
            
             
             
             

แบบ ปอ.5/4 
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4. การด าเนินการของส่วนงาน/หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย จะก้าวหน้าหรือประสบ
ความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับนโยบาย ระบบและกลไกกลางของมหาวิทยาลัย 
(อาทิ กอง และหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส่วนงาน
สนับสนุนต่าง ๆ) รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและทีมของอธิการบดี ท่านเห็นว่า 
มหาวิทยาลัย ควรปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาในเรื่องใด อย่างไร ทั้งมิติเชิงการแก้ปัญหา 
และมิติเชิงการพัฒนา 

            
             
             
 

5. ท่านคาดหวังให้มหาวิทยาลัยบูรพามีการปรับปรุงและพัฒนาในภาพรวมเรื่องใด และอย่างไร 
ในอนาคตอย่างน้อย 4 ปี ข้างหน้า 

            
            
             
 

6. ปัญหาส าคัญเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยบูรพาที่อธิการบดีพึงด าเนินการแก้ปัญหา 
ก. ในช่วง 6 เดือน ข้างหน้า 
ข. ในช่วง 1 ปี ข้างหน้า 

            
             
             
             
 

7. ท่านเห็นว่า อธิการบดี มีข้อจ ากัดและอุปสรรค ในการท างานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอย่างไร  
และมีข้อเสนอแนะอย่างไร 

            
            
             
 

8. ท่านเห็นว่า อธิการบดี ควรจะปรับปรุงอย่างไร ทั้งในด้านส่วนบุคคล วิธีการท างาน และแผนงาน 
หรือด้านอ่ืน ๆ  
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9. เนื่องจากบทบาทของสภามหาวิทยาลัยส่งผลต่อการบริหารมหาวิทยาลัยด้วย ท่านมีความเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในรอบการประเมินนี้อย่างไร และ
คาดหวังอย่างไรต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพาอย่างน้อยในช่วงหนึ่งปีข้างหน้า 

             
             
            
             
 

10. คุณลักษณะท่ีเป็นจุดแข็งในเรื่องธรรมาภิบาลของอธิการบดี พร้อมเหตุผล 
(หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระความรับผิดชอบ  
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม  
หลักความเสมอ ภาค หลักมุ่งเน้นฉันทามติ) 

            
             
             
 

11. คุณลักษณะท่ีเป็นจุดที่ควรปรับปรุง/แก้ไขในเรื่องธรรมาภิบาลของอธิการบดี พร้อมเหตุผล  
(หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระความรับผิดชอบ  
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม  
หลักความเสมอภาค หลักมุ่งเน้นฉันทามติ) 

            
             
             

 
12. คุณลักษณะท่ีเป็นจุดแข็งในเรื่องความเป็นภาวะผู้น าของอธิการบดี พร้อมเหตุผล  

(1) มีวิสัยทัศนใ์นการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 2) มีการก าหนดกลยุทธ์และวางแผน
กระบวนการเพ่ือการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 3) การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
4) มีความสามารถในการแกไขปัญหา 5) ใช้หลักการท างานเป็นทีม  6) มีกระบวนการในการ
ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายไปสูการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 7) มีการท างานเชิงรุก 8) มีความคิด
ริเริ่มในการสร้างงานใหม่ 9) การท างานสอดคลองและเท่าทันต่อสถานการณและความเปลี่ยนแปลง 
10) การให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนไดสวนเสีย) 
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13. คุณลักษณะท่ีเป็นจุดที่ควรปรับปรุง/แก้ไขความเป็นภาวะผู้น าของอธิการบดี พร้อมเหตุผล  
(1) มีวิสัยทัศนใ์นการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 2) มีการก าหนดกลยุทธ์และวางแผน
กระบวนการเพ่ือการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 3) การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
4) มีความสามารถในการแกไขปัญหา 5) ใช้หลักการท างานเป็นทีม 6) มีกระบวนการในการ
ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายไปสูการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 7) มีการท างานเชิงรุก 8) มีความคิด
ริเริ่มในการสร้างงานใหม่ 9) การท างานสอดคลองและเท่าทันต่อสถานการณและความเปลี่ยนแปลง 
10) การให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนไดสวนเสีย) 

             
             
            
             
             
            
             
 

14. ประเด็นหรือความเห็นอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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แบบบันทึกข้อมูลการสนทนากลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารมหาวิทยาลัย 

 
กลุ่ม...................................................... .................................................... จ านวนผู้เข้าร่วม ....................... คน 
วัน/เดือน/ปี..................................... เวลา............................ สถานที่จัดสนทนากลุ่ม ....................................... 
 

ค าถาม สรุปสาระส าคัญของค าตอบ 
1. 
 
 

 

2. 
 
 

 

3. 
 
 

 

 
 
 

 

ลงช่ือกรรมการที่สนทนากลุ่ม 
 

1……………………………………………………………………………. 
  
2……………………………………………………………………………. 
 
 

ฝ่ายเลขานุการบันทึกการสนทนากลุ่ม 
 

1…………………………………………………………………………….  
 
2……………………………………………………………………………. 
 

 
 
 

แบบ ปอ.6 
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แบบรายงานสรุปรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(1 ตุลาคม ๒๕๖4 – 30 กันยายน ๒๕๖5) 
* * * * * * * * * * * 

 

องค์ประกอบในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของอธิการบดี มี 2 ด้าน 

ค่าน  าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนนที่ได้ 
(ร้อยละ) 

ระดับ
คะแนน 

ด้านที่ 1 ความส าเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย และคุณภาพ 
ของงาน รวมทั้งระดับการบรรลุผลตามค ารับรองการปฏิบัติงานในต าแหน่ง
อธิการบดีที่ให้ไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

   

(1) ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

50   

(2) ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ 
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับมหาวิทยาลัยปีการศึกษา................. (ใช้ปีการศึกษา
ล่าสุด) 

20   

รวมด้านที่ 1 70   
ด้านที่ 2 ภาวะผู้น า และคุณลักษณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมทั้ง
พฤติกรรมส่วนบุคคล และลักษณะของการปฏิบัติงาน  
(คะแนนประเมิน ผ่าน ตามองค์ประกอบด้านที่ ๒ ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๕.00) 

30   

รวม 100   
 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

1. ผลงานที่มีความก้าวหน้า หรือการปรับปรุงและพัฒนาที่ประสบความส าเร็จ และการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคที่โดดเด่น 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2. ผลงานหรือการปฏิบัติงานของอธิการบดีที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 

2.1 เรื่องเร่งด่วน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

แบบ ปอ.7 
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3. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของอธิการบดี อาทิ เช่น นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ทรัพยากร งบประมาณ ฯลฯ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. สิ่งที่ต้องการให้สภามหาวิทยาลัยสนับสนุน / ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
 

ภาคผนวก 
 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี พ.ศ. 2563 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การน า คู่มือการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (1 ตุลาคม ๒๕๖4 –  
30 กันยายน ๒๕๖5) มาใช้ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (1 ตุลาคม ๒๕๖4 – 30 กันยายน ๒๕๖5) 

3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
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