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คู่มือ การติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงาน 
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี ้จัดท าโดย คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฝ่ายเลขานุการฯ และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2565 ก าหนดให้มีการติดตาม และประเมินผล 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามรอบปีงบประมาณ 
โดยให้คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
จัดท ารายงานผลการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
เสนอสภามหาวิทยาลัย และให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานผลการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติประการใดแล้ว ให้เผยแพร่ 
ผลการพิจารณา พร้อมทั้งรายงานผลการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
และการปฏิบัติงานของอธิการบดี ให้รับทราบเป็นการทั่วไปด้วย 
  ในการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
ก าหนดให้อธิการบดีเสนอแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งตัวชี้วัด  
ค่าเป้าหมาย และค ารับรองการปฏิบัติงาน ในแต่ละปีงบประมาณที่ได้ปรับปรุงแล้ว ต่อคณะกรรมการฯ ภายใน 
เก้าสิบวันก่อนสิ้นปีงบประมาณ และให้คณะกรรมการฯ เสนอแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาความเป็นเลิศ 
ของมหาวิทยาลัย ที่คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ต่อสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับ
ของผลการประเมิน เพ่ือขอความเห็นชอบ ทั้งนี ้แผนที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้น าไปใช้ 
ในการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี ต่อไป 
  คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงาน 
ของอธิการบดี ได้น าหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ในการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติงานของอธิการบดี มาจัดท าคู่มือ การติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
และการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) 
และเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือขอความเห็นชอบแล้ว ในการประชุม ครั้งที่ 7/2565 เมือ่วันที่ 23 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2565 คณะกรรมการฯ หวังวา คมูือ การติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี ้จะเป็นประโยชน 
แกทุกฝ่ายที่เก่ียวของ ที่จะน าไปใชในการปฏิบัติงานตอไป 
 
 
 

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

กรกฎาคม 2565 
 
 

- ก - 



                สำรบัญ 
  หน้า 
ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
ส่วนที่  1 บททั่วไป  
 ๑.  ความเป็นมา............................................................ ...............................……..… 1 
 2.  ค าจ ากัดความ.....................................................................................................  1 
 3.  คณะกรรมการ................................................................................ .................. 2 
 4.  หลักการท างานของคณะกรรมการ..................................................................... 3 
ส่วนที่  2 วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ และหลักเกณฑ์ การประเมินผล 

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 ๑.  วัตถุประสงค์..........................................................................................……..… 4 
 2.  หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอน....................................................................................... 4 
 3.  องคประกอบ และคาน้ าหนัก........................................................................... 5 
 4.  ระดับผลการประเมิน......................................................................................... 5 
 5.  การแปลความหมายคะแนนระดับผลการประเมิน................................................. 6 
 6.  องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก แหล่งข้อมูล เกณฑก์ารประเมิน ผลการด าเนินงาน 

     เปรียบเทียบกับเป้าหมาย และการแปลความหมายระดับผลการประเมิน....... 
 

6 
ส่วนที่  3 วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ และหลักเกณฑ์กำรประเมินผล 

กำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 ๑.  วัตถุประสงค์..........................................................................................……..… 8 
 2.  หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอน....................................................................................... 8 
 3.  องค์ประกอบ............................................................................................... ...... 9 
 4.  องคประกอบ และคาน้ าหนัก........................................................................... 9 
 5.  ระดับผลการประเมิน......................................................................................... 10 
 6.  การแปลความหมายคะแนนระดับผลการประเมิน................................................. 10 
 7.  องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก แหล่งข้อมูล เกณฑก์ารประเมิน ผลการด าเนินงาน 

     เปรียบเทียบกับเป้าหมาย และการแปลความหมายระดับผลการประเมิน....... 
 

11 
ส่วนที่  4 ขั้นตอนและวิธีกำร กำรติดตำม และประเมินผล กำรด ำเนินงำนของ

มหำวิทยำลัย และกำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

 

 1.  ขั้นตอนและวิธีการ การติดตาม และประเมินผล การด าเนินงาน 

     ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 
     พ.ศ. 2566…………………………………………………………………………………………. 

 
 

13 
 2.  แนวทางและวิธีการ ในการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือแสวงหา 

     ข้อมูลประกอบการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดี...... 
 

15 

- ข - 



 
                สำรบัญ 

  หน้า 
ส่วนที่  5 กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย  

และผลกำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดี และกำรน ำผลไปใช้ประโยชน์ 
 

 1.  การจัดท ารายงานการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของ 
     มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี.............................................. 

 
16 

 2.  การน าผลการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
     และการปฏิบัติงานของอธิการบดี ไปใช้ประโยชน์............................................ 

 
17 

 3.  แบบฟอร์มที่ใช้ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 18 
      ปอ.1 แบบรายงานการประเมินตนเอง............................................................ 20 
       ปอ.2 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

             ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566......................................................... 
 

26 
      ปอ.3 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศ 

             ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566........................... 
 

29 
      ปอ.4 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามประเด็นส าคัญและเร่งด่วน  

            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566............................................................. 
 

32 
      ปอ.5 แบบรายงานความคืบหน้าหรือความส าเร็จในการด าเนินการ 

             ตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ของปงบประมาณ 
             ที่ผ่านมา................................................................................................  

 
 

33 
       ปอ.6 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 

              เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับมหาวิทยาลัย ประจ า 
              ปีการศึกษา.................(ใช้ปีการศึกษาล่าสุด).......................................... 

 
 

34 
       ปอ.7 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า และคุณลักษณะ 

              ส่วนบุคคลของอธิการบดี............................................................................. 
 

35 
       ปอ.8 ประเด็นหรือแนวค าถามส าหรับการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย..... 38 
       ปอ.9 แบบบันทึกข้อมูลการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.............................. 40 
      ปอ.10 แบบสรุปรายงานผลการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงาน 

               ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี.......................... 
 

42 
ภาคผนวก 1. สรุปขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

    และการปฏิบัติงานของอธิการบดี...................................................................... 
 

45 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการติดตาม และประเมินผล 

    การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
    พ.ศ. 2565........................................................................... ...........................  

 
 

46 

- ค - 



 
                สำรบัญ 

  หน้า 
ภาคผนวก 3. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนา 

    มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๙ 
53 

 4. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การน าคู่มือ การติดตาม และประเมินผล 
    การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
    มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มาใช้ในการติดตาม  
    และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของ 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566..................... 

 
 
 
 

63 
 5. ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของ 

    มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี................................................ 
 

64 

- ง - 



ส่วนที่ 1 
บททั่วไป 

 
1.  ความเป็นมา 
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 มาตรา 21 (๑๘) ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัย 
มีอ านาจและหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้าสวนงานตามมาตรา ๙ 
(๓) ส่วนงานวิชาการ และ (๔) ส่วนงานอื่น และได้ออกข้อบังคับว่าด้วยการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินงาน และสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2565 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ 
(รายชื่อคณะกรรมการฯ ตามภาคผนวก) 
 ตามข้อบังคับว่าด้วยการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๕ ก าหนดให้มีด าเนินการ การติดตาม และประเมินผล การด าเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามรอบปีงบประมาณ ในกรณีที่มี
เหตุผลความจ าเป็น เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการ
มากกว่าปีละหนึ่งครั้งก็ได้ หรือไม่ใช้ตามวงรอบของปีงบประมาณก็ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการจัดท า 
คู่มือ การติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี เพื่อใช้เป็น
แนวทาง และข้ันตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งครอบคลุมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ปฏิทินการด าเนินการ เกณฑ์ 
การประเมิน ระดับผลการประเมิน รวมถึงแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ในส่วนของการเก็บและรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้ประกอบการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี คณะกรรมการฯ ก าหนดให้มีการเก็บและรวบรวมข้อมูล 
ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เช่น ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนา 
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย การสนทนากลุ่มกับผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ เพื่อการมีส่วนร่วม และเพ่ือให้ได้ข้อมูล
เชิงลึกที่ครอบคลุมมิติต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณากลั่นกรองข้อมูล ตรวจสอบ และสอบทานอย่างรอบด้าน 
เพ่ือให้การติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี สะท้อน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงาน และการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
และพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
2.  ค าจ ากัดความ 
 

สภามหาวิทยาลัย หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยบูรพา 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย หมายถึง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัย หมายถึง  มหาวิทยาลัยบูรพา 

นายกสภามหาวิทยาลัย หมายถึง  นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
อธิการบดี หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
คณะกรรมการ หมายถึง  คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

            และการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
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ประธานกรรมการ หมายถึง  ประธานคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงาน 
            ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

กรรมการ หมายถึง  กรรมการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
             และการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

ฝ่ายเลขานุการ หมายถึง  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการติดตาม และ 
            ประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงาน 
            ของอธิการบดี 

ส่วนงาน หมายถึง  ส่วนงานตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้ง การรวม 
            การยุบเลิกส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. 2565 

หัวหน้าส่วนงาน หมายถงึ  คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก 

ปี/รอบปี หมายถึง  ปีงบประมาณแผ่นดิน 
ข้อบังคับ หมายถึง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการติดตาม และประเมินผล 

            การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
            พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 

การติดตาม และประเมินผล หมายถึง  การติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
            และการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

รายงานผลการติดตาม 
และประเมินผล 

หมายถึง  รายงานผลการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
            และการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

คู่มือ หมายถึง  คู่มือ การติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
            และการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย หมายถึง  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
นิสิต หมายถึง  นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 
ศิษย์เก่า หมายถึง  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา 
 
3.  คณะกรรมการ 
 3.1  องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
  ตามข้อ 8 ของข้อบังคับฯ ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
การด าเนนิงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
  (1)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ 
  (2)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 
        จ านวนไม่เกินสองคน 
  (3)  ประธานสภาพนักงาน เป็นกรรมการ 
  (4)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 19 (5)  เป็นกรรมการ 
        แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 
        จ านวนหนึ่งคน 
  (5)  ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก จ านวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ 
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  ให้หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการ และสภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้ง 
ผู้ปฏิบัติงานสังกัดกองแผนงาน จ านวน 1 คน และผู้ปฏิบัติงานสังกัดส านักงานสภามหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 3.2  หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ 
  (1)  ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
  (2)  ด าเนินการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ (1) 
  (3)  ออกประกาศ และค าสั่ง เพ่ือด าเนินการตามข้อบังคับนี้ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
คณะท างาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และมอบหมายให้กระท าการใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอ านาจนั้นได้ตามที่
เห็นสมควร 
  (4)  จัดท าคู่มือเพ่ือใช้ในการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และ
การปฏิบัติงานของอธิการบดี ซึ่งครอบคลุมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ปฏิทินการด าเนินการ เกณฑ์การประเมิน 
และสาระอ่ืนที่จ าเป็น รวมทั้งแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการด าเนินการ 
  (5)  เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นิสิต ผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องอ่ืนมาชี้แจง หรือขอข้อมูลจากบุคคลดังกล่าว รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์
ต่อการติดตาม และประเมินผล 
  (6)  ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัย 
  (7)  หน้าที่และอ านาจอ่ืน ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย 
 
4.  หลักการท างานของคณะกรรมการ 
 ในการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
คณะกรรมการยึดหลักการท างาน ดังนี้ 
 4.1  การท างานที่เป็นกัลยาณมิตรกับอธิการบดี ทีมผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
 4.2  เน้นการท างานที่มีส่วนร่วมกับอธิการบดี ทีมผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
 4.3  การท างานที่ไม่สร้างภาระแก่ฝ่ายบริหารจนเกินไป 
 4.4  ความโปร่งใส ยุติธรรม 
 4.5  การก าหนด องค์ประกอบ และวิธีการ การติดตาม และประเมินผลฯ มุ่งเน้นให้ 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาการท างานอย่างต่อเนื่อง อธิการบดีสามารถสร้างงานที่ท้าทาย 
มีการบริหารจัดการเชิงรุกท่ีทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
 4.6  การก าหนด ระบบ และกลไก ที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ 
การบริหารงานของอธิการบดี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผลฯ อย่างกว้างขวาง 
 
 



ส่วนที่ 2 
วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ และหลักเกณฑ์การประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 การติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
มีวัตถุประสงค์ องค์ประกอบ และหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
๑.  วัตถุประสงค์ 
 (ตามข้อ 13 ของข้อบังคับฯ) 

1.1   เพ่ือติดตามและประเมินระดับความส าเร็จและระดับพัฒนาการในผลการด าเนินงานของ 
มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 
และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัย 
ให้ความเห็นชอบ 

1.2   เพ่ือให้ทราบปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน 
 
2.  หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอน 
 (ตามข้อ 14 ของข้อบังคับฯ) 

2.1   ให้อธิการบดีจัดท าหรือปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาความเป็นเลิศ 
ของมหาวิทยาลัย ในรอบสี่ปีงบประมาณที่ครอบคลุมระยะเวลาด ารงต าแหน่ง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบรหิารและ
พัฒนามหาวิทยาลัยที่สภามหาวทิยาลัยก าหนด พร้อมก าหนดค่าเป้าหมาย ตัวชีว้ัดที่ครอบคลุมระยะเวลาดังกล่าว  
รวมทั้ง ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ในแต่ละปีงบประมาณ และเสนอคณะกรรมการพิจารณา ภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี หรือวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนในต าแหน่งอธิการบดี  
แล้วแต่กรณ ี
 ในกรณีที่มีการปรับปรุงเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาความเป็นเลิศ 
ของมหาวิทยาลัย ให้อธิการบดีเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และค ารับรองการปฏิบัติงานในแต่ละปีงบประมาณท่ีได้ปรับปรุงแล้ว ต่อคณะกรรมการ
ภายในเก้าสิบวันก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
 ให้คณะกรรมการเสนอแผนตาม (1) วรรคสอง (ตามข้อ 14 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วย
การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2565) 
ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วต่อสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและระดับของผลการประเมิน 
เพ่ือขอความเห็นชอบ ทั้งนี้ แผนที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้น าไปใช้ในการติดตาม และ
ประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดีต่อไป 

2.2   ในแต่ละปีงบประมาณ ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน  
ในการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ ภายในหกสิบวันก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือภายในก าหนดที่สภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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2.3   ให้คณะกรรมการ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ และข้ันตอน ที่ก าหนดไว้ใน (2) (ตามข้อ 14 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการติดตาม และ
ประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2565) 

2.4   ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของ 
มหาวิทยาลัย ประจ าปีที่ด าเนินการ เสนอสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นสุด 
ปีงบประมาณ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาให้ท ารายงานรวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของอธิการบดี หรือแยกเป็นคนละส่วนกันก็ได้ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาใน (4) (ตามข้อ 14 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และ 
การปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2565) ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอขยายระยะเวลาด าเนินการครั้งละ 
ไม่เกินสามสิบวัน แต่ไม่เกินสองครั้ง 
 
3.  องค์ประกอบ และค่าน้ าหนัก ในการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
  องคประกอบ และค่าน้ าหนักในการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ก าหนดเป็นดังนี้ 
 
 ตารางท่ี 1  องค์ประกอบ และค่าน้ าหนัก ในการติดตาม และประเมินผล 
        การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ มี 4 ด้าน ค่าน้ าหนัก (ร้อยละ) 
ด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จในผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 
(โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ที่สภามหาวิทยาลัย 
ให้ความเห็นชอบแล้ว) 

50 

ด้านที่ 2 ระดับพัฒนาการในผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
(โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ที่สภามหาวิทยาลัย 
ให้ความเห็นชอบแล้ว) 

25 

ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงานตามประเด็นส าคัญและเร่งด่วน ในปีงบประมาณนั้น ๆ  15 
ด้านที ่4 ความส าเร็จในการด าเนินการ ตามขอเสนอแนะ จากการติดตาม  
และประเมินผลฯ ของปงบประมาณที่ผ่านมา 

10 

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

4.1  ผ่านการประเมินในระดับ  ดีมาก 
4.2  ผ่านการประเมินในระดับ  ดี 
4.3  ผ่านการประเมินในระดับ  พอใช้ 
4.4  ไม่ผ่านการประเมิน 

 
5.  การแปลความหมายคะแนนระดับผลการประเมิน 
 5.1  น าคะแนนผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย มาค านวณตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด แล้วคิดคะแนน
เป็นร้อยละ ใช้ทศนิยม ๒ ต าแหน่ง 
 5.2  น าคะแนนร้อยละที่ค านวณได้ มาเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 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 : ทศนิยมตั้งแต่ต าแหน่งที่ 3 ให้ตัดทิ้ง 
 
6.  องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก แหล่งข้อมูล เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
     และการแปลความหมายระดับผลการประเมิน 

องคป์ระกอบ ค่าน้ าหนัก แหล่งข้อมูล เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
และการแปลความหมายระดับผลการประเมิน ของการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีดังนี ้
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  ตารางท่ี 3  องคป์ระกอบ ค่าน้ าหนัก แหล่งข้อมูล เกณฑก์ารประเมิน ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และการแปลความหมาย 

     ระดับผลการประเมิน ของการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์ประกอบ 
ค่า

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

แหล่งข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน

เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
การแปลความหมาย 
ระดับผลการประเมิน 

ด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จในผล
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ี
สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัยตามท่ีสภา
มหาวิทยาลยัประกาศก าหนด 

50 - รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
- รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศ
ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

- ด าเนินการส าเร็จสูงกว่าเป้าหมาย 
ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 10 ขึ้นไป  
(ได้ 5.00 คะแนน) 
- ด าเนินการส าเร็จสูงกว่าเป้าหมาย 
ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 1-10  
(ได้ 4.50 คะแนน) 
- ด าเนินการส าเร็จเท่ากับเป้าหมาย 
ท่ีก าหนดไว้ (ได้ 4.00 คะแนน 
- ด าเนินการส าเร็จต่ ากว่าเป้าหมาย 
ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 1-10  
(ได้ 3.00 คะแนน) 
- ด าเนินการส าเร็จต่ ากว่าเป้าหมาย 
ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 10 ขึ้นไป  
(ได้ 2.00 คะแนน) 
- ไม่ได้ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ (ได้ 
0 คะแนน) 
- ไม่ได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบ 
ให้ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ 
ท่ีน าเสนอ/ก าหนดไว้ หรือไม่ได้ก าหนด
เป้าหมาย (N/A) 

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

ด้านที่ 2 ระดับพัฒนาการในผล
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

25 

ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงานตาม
ประเด็นส าคัญและเร่งด่วน 
ในปีงบประมาณนั้น ๆ 

15 รายงานผลการด าเนินงานตาม
ประเด็นส าคัญและเร่งด่วน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ตามท่ีอธิการบดีเสนอ 

ด้านที่ 4 ความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
จากการติดตามและประเมินผลฯ 
ของปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

10 รายงานผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ตามข้อเสนอแนะจากการ
ติดตามและประเมินผลฯ  
ของปงีบประมาณ 2565 



ส่วนที่ 3 
วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ และหลักเกณฑ์กำรประเมินผล  

กำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
 การติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
มีวัตถุประสงค์ องค์ประกอบ และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 
๑.  วัตถุประสงค์ 
 (ตามข้อ 15 ของข้อบังคับฯ) 

1.1   เพ่ือประเมินระดับความส าเร็จของการบรรลุตามค ารับรองการปฏิบัติงานในต าแหน่งอธิการบดี 
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามค ารับรองการปฏิบัติงานในต าแหน่งอธิการบดี 

1.2  เพ่ือประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
1.1   เพ่ือก าหนดระดับผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
1.2   เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

 
2.  หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอน 
 (ตามข้อ 18 ของข้อบังคับฯ) 

2.1   ให้อธิการบดีจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  
และให้เสนอคณะกรรมการ ภายในหกสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

2.2   ให้คณะกรรมการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ สอบทาน รวมทั้งแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติม โดยอาจ 
ขอข้อมูลเพ่ิมเติมจากอธิการบดี และแสวงหาข้อมูลจากผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นิสิต  
ผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องอ่ืน และหลักฐานเชิงประจักษ์ต่าง ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาผลการประเมิน และ
คณะกรรมการอาจก าหนดวิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมตามที่เห็นสมควรก็ได้ ในการสรุปผลการประเมินนั้น ให้คณะกรรมการ
เสนอผลการประเมิน ด้วยว่าผ่านหรือไม่ผ่านการประเมิน หากผ่านการประเมิน ผ่านการประเมินในระดับใด รวมทั้ง 
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยดว้ย 
 ในการจัดท าร่างรายงานผลการติดตาม และประเมินผล การปฏบิัติงานของอธิการบดีตามวรรคหนึ่งนั้น 
คณะกรรมการพึงให้โอกาสอธิการบดีรับทราบผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้โอกาสชี้แจงหรือให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมด้วย 

2.3   ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดี เสนอ 
สภามหาวิทยาลัย ภายในหนึ่งรอ้ยยี่สิบวันนับแต่วันที่อธิการบดีเสนอรายงานการประเมินตนเองให้คณะกรรมการแล้ว 
 ในกรณทีี่คณะกรรมการไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาในวรรคหนึ่ง ให้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือขอขยายระยะเวลาด าเนินการครั้งละไม่เกินสามสิบวัน แต่ไม่เกินสองครั้ง 
 2.4  ให้สภามหาวิทยาลยัพิจารณารายงานผลการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดี  
เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติประการใดแล้ว ให้เผยแพร่ผลการพิจารณา พร้อมทั้งรายงานผลการติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี ให้รับทราบเป็นการทั่วไปด้วย 
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3.  องค์ประกอบของการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดี อย่างน้อยต้องมีดังนี้ 
 (ตามข้อ 16 ของข้อบังคับฯ) 
 3.1  ด้านความส าเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยอาจพิจารณาจากการติดตาม 
และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งระดับการบรรลุผลตามค ารับรองการปฏิบัติงานในต าแหน่ง
อธิการบดีที่ให้ไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย อาทิ ชื่อเสียง การจัดอันดับสถาบัน คุณภาพบัณฑิต คุณภาพหลักสูตร 
ความเข้มแข็งด้านการวิจัยและการน าความรู้ไปสู่สังคม ความมั่นคงทางการเงิน ระบบงานที่เป็นหลักประกัน 
ความมีธรรมาภิบาล ระบบงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีระดับชาติ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมีผลการประเมินมหาวิทยาลัยตามระบบที่สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
เข้ารับการประเมิน อาจน าผลการประเมินมหาวิทยาลัยดังกล่าวประกอบการพิจารณาร่วมด้วยก็ได้ 
 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 าและคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลมาใช้ด้วยก็ได้ 
 ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการอาจก าหนดองค์ประกอบของการติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานของอธิการบดีที่แตกต่างไปจาก (3.1) หรือ (3.2) ก็ได้ 
 เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบ และน้ าหนักของแต่ละองค์ประกอบ ให้คณะกรรมการเป็นผู้
ก าหนด ทั้งนี้ อาจก าหนดน้ าหนักของหัวข้อย่อยรายองค์ประกอบด้วยก็ได้ 
 คณะกรรมการอาจก าหนดให้มีคะแนนของผลการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดี 
เป็นค่าร้อยละ หรือหน่วยวัดอ่ืนตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
 

4.  องค์ประกอบ และค่าน้ าหนัก ในการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดี 
  องคป์ระกอบ และค่าน้ าหนักในการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดี 
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ก าหนดเป็นดังนี้ 
 
 ตารางท่ี 4  องค์ประกอบ และค่าน้ าหนัก ในการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดี 
        ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ มี 2 ด้าน ค่าน้ าหนัก (ร้อยละ) 
ด้านที่ 1 ความส าเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งระดับการบรรลุผล
ตามค ารับรองการปฏิบัติงานในต าแหน่งอธิการบดีที่ให้ไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 

(1) ผลการด าเนินงานจากการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 50 
(2) ผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

EdPEx) ระดับมหาวิทยาลัย (ใช้ปีการศึกษาล่าสุด) 
           20 * 
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องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ มี 2 ด้าน ค่าน้ าหนัก (ร้อยละ) 
ด้านที่ 2 ภาวะผู้น า และคุณลักษณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมทั้งพฤติกรรม 
ส่วนบุคคล และลักษณะของการปฏิบัติงาน  
(คะแนนประเมิน ผ่าน ตามองค์ประกอบด้านที่ ๒ ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๕.00) 

30 

รวม 100 
 

* ค่าน้ าหนักร้อยละ 20 จะพิจารณาตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นรายปี 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นดังนี้ 

 

   ตารางที่ 5  คะแนนผลการประเมิน EdPEx 
 

คะแนนผลการประเมิน ค่าน้ าหนักร้อยละ 
275 ขึ้นไป 20 

225– 274.99 15 
175 – 224.99 10 

ต่ ากว่า 175 5 
 

5.  ระดับผลการประเมิน  (ตามข้อ 17 ของข้อบังคับฯ) 
 ก าหนดระดับผลการประเมิน เป็น 4 ระดับ เรียงตามล าดับ ดังนี้  

5.1  ผ่านการประเมินในระดับ  ดีมาก 
5.2  ผ่านการประเมินในระดับ  ดี 
5.3  ผ่านการประเมินในระดับ  พอใช้ 
5.4  ไม่ผ่านการประเมิน 

 

6.  การแปลความหมายคะแนนระดับผลการประเมิน 
 6.1  น าคะแนนผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มาค านวณตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด แล้วคิดคะแนน 
เป็นร้อยละ ใช้ทศนิยม ๒ ต าแหน่ง 
 6.2  น าคะแนนร้อยละที่ค านวณได้ มาเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งแบ่งระดับผลการประเมิน 
เป็น 4 ระดับ โดยการแปลความหมายคะแนนระดับผลการประเมิน ดังนี้ 
 

 ตารางที่ 6  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 : ทศนิยมตั้งแต่ต าแหน่งที่ 3 ให้ตัดทิ้ง 



- 11 - 
 
7.  องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก แหล่งข้อมูล เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และการแปลความหมาย 
     ระดับผลการประเมิน 
 
  ตารางท่ี 7  องคป์ระกอบ ค่าน้ าหนัก แหล่งข้อมูล เกณฑก์ารประเมิน ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และการแปลความหมาย 

     ระดับผลการประเมิน ของการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

องค์ประกอบ 
ค่า

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

แหล่งข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน ผลการ

ด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
การแปลความหมาย 
ระดับผลการประเมิน 

ด้านที่ 1 ความส าเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมท้ังระดับ 
การบรรลุผลตามค ารับรองการปฏิบัติงานในต าแหน่งอธิการบดีท่ีให้ไว้ต่อ 
สภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

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

(1) ผลการด าเนินงานจาก 
การติดตาม และประเมินผล 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

50 ใช้คะแนน ผลการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

คะแนนผลการติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
คิดเป็น ร้อยละ 50 

(2) ผลการประเมินคุณภาพ 
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
ระดับมหาวิทยาลัย (ใช้ปีการศึกษา
ล่าสุด) 

20 ใช้ค่าคะแนนของผลการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการ 
ท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ระดับ
มหาวิทยาลัย (ใช้ปีการศึกษาล่าสุด) 
ท่ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ 
ให้ไวโ้ดยเทียบเป็นดังนี้ 
 

 

คะแนนผลการ
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ร้อยละ 

275 ขึ้นไป 20 
225– 274.99 15 
175 – 224.99 10 

ต่ ากว่า 175 5 
 



- 12 - 
 

องค์ประกอบ 
ค่า

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

แหล่งข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน ผลการ

ด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
การแปลความหมาย 
ระดับผลการประเมิน 

ด้านที่ 2 ภาวะผู้น า และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล 
ในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมทั้ง
พฤติกรรมส่วนบุคคล และลักษณะ
ของการปฏิบัติงาน  
 
(คะแนนประเมิน ผ่าน  
ตามองค์ประกอบด้านที่ ๒  
ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๕.00) 

30 คณะกรรมการฯ เป็นผู้กลั่นกรอง
และให้คะแนนองค์ประกอบด้านนี้ 
โดยพิจารณาจาก รายงาน 
การประเมินตนเองของอธิการบดี 
ผลการประเมินความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาวะผู้น า และ
คุณลักษณะส่วนบุคคลของ
อธิการบดี และผลการสนทนากลุ่ม 
หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม จากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- - 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 กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 

และกำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

1.  ขัน้ตอนและวิธีกำร กำรติดตำม และประเมินผล กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย และกำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ตารางท่ี 8 การเปรียบเทียบขั้นตอนและวิธีการ การติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ล าดับ
ที ่

 

วิธีการ 
การติดตาม และประเมินผล 

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
การติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของอธิการบดี 

1 ให้อธิการบดี เสนอแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย พร้อมท้ังตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และค ารับรองการปฏิบัติงาน ในแต่ละ
ปีงบประมาณท่ีได้ปรับปรุงแล้ว ต่อคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

ภายใน 90 วัน 
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 

(30 มิถุนายน) 

ภายใน 90 วัน 
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 

(30 มิถุนายน) 

2 คณะกรรมการฯ เสนอแผนฯ ตามข้อ 1 ที่พิจารณาแล้วต่อสภามหาวิทยาลัย พร้อมท้ัง
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับผลการประเมิน เพื่อขอความเห็นชอบ และน าไปใช้ 
ในการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงาน 
ของอธิการบดีต่อไป 

กรกฎาคม กรกฎาคม 

3 คณะกรรมการฯ พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ในการติดตาม  
และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
เพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ภายใน 60 วัน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
(30 กรกฎาคม) 

หรือภายในก าหนดท่ีสภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ 

ภายใน 60 วัน 
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 

(30 กรกฎาคม) 

4 การก าหนดระดับผลการประเมิน เพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ เป็นผู้ก าหนด 
(ข้อ 14 (1) วรรคสาม) 

ก าหนดเป็น 4 ระดับ (ดีมาก  
ดี พอใช้ และไม่ผ่านการประเมิน) 

ก าหนดเป็น 4 ระดับ (ดีมาก  
ดี พอใช้ และไม่ผ่านการประเมิน) 



ล าดับ
ที ่

 

วิธีการ 
การติดตาม และประเมินผล 

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
การติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของอธิการบดี 

5 การจัดท าคู่มือ การติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และการปฏิบัติงานของอธิการบดี เพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ข้อบังคับฯ ข้อ 10 (4) ข้อบังคับฯ ข้อ 10 (4) 

6 ให้อธิการบดี จัดท ารายงานการประเมินตนเองตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการฯ 
ก าหนด และให้เสนอรายงานการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการฯ 

- ภายใน 60 วัน 
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

(29 พฤศจิกายน) 
7 ให้อธิการบดี เสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

และแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
ภายใน 60 วัน 

นับแต่วันสิ้นปงีบประมาณ 
(29 พฤศจิกายน) 

- 

8 การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า และคุณลักษณะส่วนบุคคลของอธิการบดี  - มีการส ารวจแบบออนไลน์ 
(สิงหาคม – กันยายน) 

9 การสนทนากลุ่มหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม เพ่ือแสวงหาข้อมูลประกอบการติดตาม 
และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ธันวาคม) 

10 คณะกรรมการฯ ประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงาน 
ของอธิการบดี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ที่ก าหนดไว้ในข้อ 3 

ธันวาคม ธันวาคม 

11 การจัดท า (ร่าง) รายงานผลการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
และการปฏิบัติงานของอธิการบดี คณะกรรมการฯ พึงให้โอกาสอธิการบดีรับทราบ 
ผลการประเมินและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โอกาสชี้แจงหรือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมด้วย 

มกราคม มกราคม 

12 คณะกรรมการฯ เสนอรายงานผลการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัย 

ภายใน 120 วัน 
นับแต่วันสิ้นปงีบประมาณ 

(28 มกราคม) 

ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่
อธิการบดีเสนอรายงาน 

การประเมินตนเอง 
(29 มีนาคม) 
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2.  แนวทางและวิธีการ ในการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแสวงหาข้อมูลประกอบการติดตาม  
    และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดี 
  2.1  ผู้เกี่ยวข้องที่ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
ของอธิการบดี โดยตอบแบบสอบถามแบบออนไลน์ ประกอบด้วย 

1. กลุ่มนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
2. กลุ่มหัวหน้าส่วนงาน  
3. กลุ่มผู้อ านวยการกองสังกัดส านักงานอธิการบดี/หัวหน้าส านักงานคณบดี/ผู้อ านวยการ 
4. กลุ่มคณาจารย์  
5. กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน 
6. กลุ่มบุคคลภายนอก อาทิ ชุมชน หน่วยงานภายนอก (ที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย) 

  หมายเหตุ :  กรณีผู้ตอบแบบสอบมีต าแหน่ง/สถานะอยู่มากกว่า 1 กลุ่ม ให้เลือกตอบได้เพียง 
    1 กลุ่ม 
  
  2.2  ผู้เกี่ยวข้องที่จะเชิญมาร่วมการสนทนากลุ่มหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม มีดังนี้ 

1. กลุ่มนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
2. กลุ่มหัวหน้าส่วนงาน  
3. กลุ่มผู้อ านวยการกองสังกัดส านักงานอธิการบดี/หัวหน้าส านักงานคณบดี/ผู้อ านวยการ 
4. กลุ่มคณาจารย์  
5. กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน 
6. กลุ่มนิสิต 
7. กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 5 
กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผล กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 
และผลกำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดี และกำรน ำผลไปใช้ประโยชน์ 

 
1.  การจัดท ารายงานการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงาน 
    ของอธิการบดี 

ตามข้อบังคับฯ ที่ก าหนด มีดังนี้ 
 ข้อ 14 (4)  ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีที่ด าเนินการ เสนอสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาให้ท ารายงานรวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงาน 
ของอธิการบดี หรือแยกเป็นคนละส่วนกันก็ได้ 
 ข้อ 16 (3)  ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดี 
เสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่อธิการบดีเสนอรายงานการประเมินตนเองให้คณะกรรมการ
แล้ว 
 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้จัดท ารายงานผลการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี เป็นเล่มเดียวกัน เพ่ือให้เห็นภาพรวมของการด าเนินงาน และการบริหาร
มหาวิทยาลัย โดยรูปเล่มของรายงานการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี มีรายละเอียดดังนี้ 

1.๑  บทสรุปผู้บริหาร 
1.๒  ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1.3  ผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1.๔  สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

และการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
 โดยมี องคป์ระกอบ และค่าน้ าหนัก ในการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
และการปฏิบัติงานของอธิการบดี ดังนี้ 
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ตารางที่ 9  องค์ประกอบ และค่าน้ าหนัก ในการติดตาม และประเมินผล 
      การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

 

มหาวิทยาลัย อธิการบดี 
องค์ประกอบการติดตาม  

และประเมินผลฯ มี 4 ด้าน 
ค่าน้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

องค์ประกอบการติดตาม  
และประเมินผลฯ มี 2 ด้าน 

ค่าน้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จในผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้อง
กับนโยบายการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัย
ประกาศก าหนด 

50 ด้านที่ 1 ความส าเร็จของอธิการบดี 
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งระดับ 
การบรรลุผลตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ในต าแหน่งอธิการบดีที่ให้ไว้ 
ต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 

ด้านที่ 2 ระดับพัฒนาการในผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

25 (1) ผลการด าเนินงานจาก การติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

50 

ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงานตามประเด็น 
ส าคัญและเร่งด่วน ในปีงบประมาณนั้น ๆ  

15 (2) ผลการประเมินคุณภาพ 
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx) 
ระดับมหาวิทยาลัย (ใช้ปีการศึกษาล่าสุด) 

20 

ด้านที ่4 ความส าเร็จในการด าเนินการ
ตามขอเสนอแนะ จากการติดตาม  
และประเมินผลฯ ของปงบประมาณ 
ทีผ่่านมา 

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

30 

รวม 100 รวม 100 
 

2.  การน าผลการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงาน 
     ของอธิการบดีไปใชประโยชน 

การน าผลการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงาน 
ของอธิการบดี ไปใช้ประโยชน์ อาทิ 

2.1  สภามหาวิทยาลัย 
 -  รับทราบ ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี  

และก ากับ ติดตาม สนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงาน 
ของอธิการบดี ให้มปีระสิทธิภาพมากข้ึน 
 -  พิจารณาขึ้นเงินเดือน การให้เงินรางวัล หรอืค่าตอบแทนอ่ืนที่เกี่ยวข้องของอธิการบดี 
ตามข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัย 
 -  อ่ืน ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร 



 
- 18 - 

 
2.2  อธิการบดี 
 รับทราบ ผลการด าเนินงาน และน าข้อสังเกต ข้อเสนอแนะไปใช้ในการวางแผนปรับปรุง 

และพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2.3  ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ อาทิ ทีมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน บุคลากร และนิสิต 
  รับทราบ ผลการด าเนินงาน และร่วมมือกันท างาน เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรค และพัฒนา 
การท างานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
3.  แบบฟอร์มที่ใช้ในการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงาน 
    ของอธิการบดี 
 แบบฟอร์มที่ใช้ในการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงาน 
ของอธิการบดี มีดังนี้ 
 
 ตารางท่ี 10  แบบฟอร์มที่ใช้ในการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
         และการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ชื่อย่อ ชื่อแบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบหรือวิธีการ 
ปอ.๑ แบบรายงานการประเมินตนเอง อธิการบดี 
ปอ.๒ แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
อธิการบดี 

ปอ.3 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศ
ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

อธิการบดี 

ปอ.๔ แบบรายงานผลการด าเนินงานตามประเด็นส าคัญและเร่งด่วน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

อธิการบดี 

ปอ.๕ แบบรายงานความคืบหน้าหรือความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ  
ของปงบประมาณท่ีผ่านมา 

อธิการบดี 

ปอ.6 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
ระดับมหาวิทยาลัย (ใช้ปีการศึกษาล่าสุด) 

อธิการบดี 

ปอ.7 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า และคุณลักษณะ 
ส่วนบุคคลของอธิการบดี 

ตอบแบบสอบถาม 
แบบออนไลน์ 

ปอ.8 ประเด็นหรือแนวค าถามส าหรับการสนทนากลุ่มหรือวิธีการอ่ืน
ที่เหมาะสม จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ผู้ที่ได้รับการถูกสุ่มรายชื่อ 
เพ่ือเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม 
หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
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ชื่อย่อ ชื่อแบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบหรือวิธีการ 
ปอ.9 แบบบันทึกข้อมูลการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการ 

ปอ.10 แบบสรุปรายงานผลการติดตาม และประเมินผล  
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงาน 
ของอธิการบดี 

คณะกรรมการฯ ด าเนินการ 

 



- ๑ - 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
เพ่ือการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 

รองศาสตราจารย ์ดร.วัชรินทร์  กาสลัก 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(1 ตุลาคม ๒๕65 - ๓๐ กันยายน ๒๕66) 

 
 
 
 
 

เสนอ 
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

แบบ ปอ.๑ 



- ๒๑ - 
 

ค าน า 
 
            
            
            
            
            
             
 

   (ลงช่ือ) 
 (วันที่ เดือน ปี) 

  



 - ๒๒ - 

สารบัญ 
  หน้า 

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

             การบรรลุผลตามค ารับรองการปฏิบัติงานในต าแหน่งอธิการบดีที่ให้ไว้ต่อ 
             สภามหาวิทยาลัย 

 

 ด้านที่ ๒  ภาวะผู้น า และคุณลักษณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมทั้ง 
             พฤติกรรมส่วนบุคคล และลักษณะของการปฏิบัติงาน  

 

ส่วนที่ ๓  อธิการบดีให้ข้อมูลตามประเด็นหัวข้อย่อย  
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แบบรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย 

(1) การจัดตั้งและพัฒนาการของส่วนงานต่าง ๆ  
(2) สถานภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 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 รวมทั้งระดับการบรรลุผล 
ตามค ารับรองการปฏิบัติงานในต าแหน่งอธิการบดีที่ให้ไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

(๑) แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (แบบ ปอ.2) พรอมสรุปปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหา โดยกรอกข้อมูลตามตาราง 
(ยกเว้นช่องที่ (๖) คณะกรรมการฯ เป็นผู้กรอก) 

(๒) แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ ปอ.3) พรอมสรุปปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหา 
โดยกรอกข้อมูลตามตาราง (ยกเว้นช่องที่ (๖) คณะกรรมการฯ เป็นผู้กรอก) 

(๓) แบบรายงานผลการด าเนินงานตามประเด็นส าคัญและเร่งด่วน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ตามท่ีคณะกรรมการฯ เห็นชอบแลว (แบบ ปอ.4) 

(๔) แบบรายงานความคืบหน้าหรือความส าเร็จในการด าเนินการ ตามขอเสนอแนะ 
จากการติดตาม และประเมินผลฯ ของปงบประมาณท่ีผ่านมา (แบบ ปอ.5) 

(๕) แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) ระดับมหาวิทยาลัย (ปีการศึกษาล่าสุด) (แบบ ปอ.6) และแนบรายงานผลการประเมิน 
ของคณะกรรมการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ด้วย 
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 ด้านที่ ๒ ภาวะผู้น า และคุณลักษณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมทั้งพฤติกรรม 
ส่วนบุคคล และลักษณะของการปฏิบัติงาน (อธิการบดีไม่ต้องกรอกข้อมูลด้านนี้) 
 
ส่วนที่ ๓  อธิการบดีให้ข้อมูลตามประเด็นหัวข้อยอ่ย ดังต่อไปนี้ 

1. กิจกรรม/โครงการ/งานใดที่ท่านคิดว่า ในรอบการประเมินที่ผ่านมา ท าได้ดีและประสบ 
ความส าเร็จตามเป้าหมาย โปรดแจ้งไม่เกิน 10 เรื่องต่อมิติ (โปรดจ าแนกเป็น มิติเชิงการแก้ปัญหา  
และมิติเชิงการพัฒนา) 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) 
            
             
             
             



 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(1 ตุลาคม ๒๕65 – 30 กันยายน ๒๕66) 

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

คณะ
กรรมการฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1        
กลยุทธ์ที่ …        

ตัวชี้วัดที่ ...       
ตัวชี้วัดที่ ...       
ตัวชี้วัดที่ ...       

ยุทธศาสตร์ที่ 2        
       

       
ยุทธศาสตร์ที่ 3        
       

       

คะแนนผลการด าเนินงาน 
คะแนนรวม    
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)   
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ   

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
และการปฏิบัตงิานของอธิการบดี 

พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)   
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ   
ค่าน  าหนัก   
คะแนนที่ได้   

หมายเหตุ : แบบรายงานฯ นี้อาจปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสม 

แบบ ปอ.2 - 26 - 
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สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา สิ่งที่ต้องการให้สภามหาวิทยาลัย  
ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุน 

1   
2   
3   

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

วิธีการคิดคะแนนผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (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 หรือแล้วเสร็จหลังระยะเวลาตามเกณฑ์ที่ตกลงไว ้

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

คณะ
กรรมการฯ 

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 การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
และการปฏิบัตงิานของอธิการบดี 

พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)   
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ   
ค่าน  าหนัก   
คะแนนที่ได้   

 



 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(1 ตุลาคม ๒๕65 – 30 กันยายน ๒๕66) 

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

คณะ
กรรมการฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1        
กลยุทธ์ที่ …        

ตัวชี้วัดที่ ...       
ตัวชี้วัดที่ ...       
ตัวชี้วัดที่ ...       

ยุทธศาสตร์ที่ 2        
       

       
ยุทธศาสตร์ที่ 3        
       

       

คะแนนผลการด าเนินงาน 
คะแนนรวม    
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)   
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ   

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
และการปฏิบัตงิานของอธิการบดี 

พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)   
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ   
ค่าน  าหนัก   
คะแนนที่ได้   

หมายเหตุ : แบบรายงานฯ นี้อาจปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสม 

แบบ ปอ.3 - 29 - 
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สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา สิ่งที่ต้องการให้สภามหาวิทยาลัย  
ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุน 

1   
2   
3   

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

วิธีการคิดคะแนนผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย (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 ไม่ได้รับอนมุตัิ 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.3 - 
 

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

คณะ
กรรมการฯ 

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 การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
และการปฏิบัตงิานของอธิการบดี 

พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)   
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ   
ค่าน  าหนัก   
คะแนนที่ได้   

 



 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามประเด็นส าคัญและเร่งด่วน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(1 ตุลาคม ๒๕65 – 30 กันยายน ๒๕66) 

 
ประเด็นส าคัญและเร่งด่วน 

ทีอ่ธิการบดีเสนอ 
รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
คะแนนที่

คณะกรรมการฯ 
ประเมิน 

สรุปประเด็นที่จะด าเนินการ ผลการด าเนินการที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลง/
ความก้าวหน้า/ร้อยละความส าเร็จ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลกระทบ 

1. ........................................................  
 

    

2. ........................................................  
 

    

3. ........................................................  
 

    

4. ........................................................  
 

    

5. ........................................................  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

คะแนนเฉลี่ยที่คณะกรรมการฯ ประเมิน      

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

หมายเหตุ : แบบรายงานฯ นี้อาจปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสม 

แบบ ปอ.4 - 32 - 



 

 

แบบรายงานความคืบหน้าหรือความส าเร็จในการด าเนินการ ตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ  
ของปงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

ประเมิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
คะแนนที่

คณะกรรมการฯ 
ประเมิน 

สรุปประเด็นที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลง/
ความก้าวหน้า/ร้อยละความส าเร็จ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ผลกระทบ 

1. ........................................................  
 

    

2. ........................................................  
 

    

3. ........................................................  
 

    

4. ........................................................  
 

    

5. ........................................................  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

คะแนนเฉลี่ยที่คณะกรรมการฯ ประเมิน      

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

หมายเหตุ : แบบรายงานฯ นี้อาจปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสม 

แบบ ปอ.5 - 33 - 
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แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 

เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
ประจ าปีการศึกษา............................. 

 

๑. ผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
ระดับส่วนงาน 

 

ส่วนงาน ผลการประเมิน (EdPEx) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

๒. ผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
ระดับมหาวิทยาลัย 
เป้าหมายที่ก าหนด.....................................คะแนน 
ผลการประเมิน ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ..........................................คะแนน 
หมายเหตุ : คะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ก่อนหน้าย้อนหลัง 3 ปี 
ปีการศึกษา.................................. ผลการประเมินฯ.................................... 
ปีการศึกษา.................................. ผลการประเมินฯ.................................... 
ปีการศึกษา.................................. ผลการประเมินฯ.................................... 

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

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

อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ 
 

แบบ ปอ.6 
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(แบบสอบถามออนไลน์) 

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า และคุณลักษณะส่วนบุคคลของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม ๒๕65 – 30 กันยายน ๒๕66) 
* * * * * * * * * * * 

ค าชี้แจง 
1. แบบสอบถามฉบับนี้ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

และการปฏิบัติงานของอธิการบดี จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 
1.1 ให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
1.2 ใช้ประเมินภาวะผู้น า และคุณลักษณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมทั้งพฤติกรรม 

ส่วนบุคคล และลักษณะของการปฏิบัติงานของอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

2. การตอบแบบสอบถามจะเป็นความลับ และไม่มีผลกระทบต่อตัวท่าน ซึ่งการประมวลผล 
แบบสอบถามนี้ คณะกรรมการฯ จะเก็บไว้เป็นความลับ การเผยแพร่โดยคณะกรรมการฯ จะไม่น าข้อมูล 
ของผู้ตอบแบบสอบถามออกเปิดเผย ไม่ว่าในทางใดท้ังสิ้น โดยจะเปิดเผยผลการประเมินในภาพรวมของ 
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม จะไม่เปิดเผยผลการประเมินเป็นรายบุคคล คณะกรรมการฯ จึงขอความกรุณา 
ตอบแบบสอบถามตามความจริง และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อจะได้
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

3. แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2  การประเมินภาวะผู้น า 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     ผู้อ านวยการกองสังกัดส านักงานอธิการบดี/ 
    หัวหน้าส านักงานคณบดี/ผู้อ านวยการ 
  กลุ่มที่ 4     คณาจารย์ 
  กลุ่มที่ 5     บุคลากรสายสนับสนุน 
  กลุ่มที่ 6     บุคคลภายนอก 

1.2  ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน 
 น้อยกว่า 1 ปี   1 – 3 ป ี    4 – 6 ป ี       6 ปี ขึ้นไป 

1.3  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา (นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
และบุคคลภายนอก ไม่ต้องตอบค าถามข้อนี้) 
 น้อยกว่า 3 ปี   3 – 5 ป ี    6 – 10 ปี       11 – 15 ปี 
 16 – 20 ป ี   21 – 24 ป ี   25 – 30 ปี      31 ปี ขึ้นไป 

แบบ ปอ.7 
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ตอนที่ 2  การประเมินภาวะผู้น า และคุณลักษณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมทั้งพฤติกรรม 
    ส่วนบุคคล และลักษณะของการปฏิบัติงานของอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก)  

   โปรดท าเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริง 

ข้อ 
รายละเอียดที่ประเมิน 

 

ระดับคะแนน 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

N/A 
 
- 

1.  ลักษณะผู้น าและภาวะผู้น า 
1.1 มีทักษะ และความรู้ในการบริหาร       
1.2 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย       
1.3 ส่งเสริมการท างานเปน็ทีม       
1.4 มีการตัดสินใจและการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์       
1.5 รับฟังปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาขององค์กร       

2.  การพัฒนาองค์กร 
2.1 มีการวางแผนอัตราก าลัง การคัดเลือกบุคคลให้ตรงกับงาน 

และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล 
      

2.2 มีการวางแผนและก าหนดเป้าหมายการบริหารจัดการ 
อย่างชัดเจน 

      

2.3 สนับสนุนให้มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ       
2.4 มีการบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
2.๕ มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก อาคาร

สถานทีท่ี่สนบัสนุนการเรียนการสอน/การปฏบิัติงาน  
อย่างมีประสทิธิภาพ 

      

2.๖ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร       
2.๗ ก ากับดูแล ติดตาม และประเมนิผลการปฏิบัติงานให้เป็นไป

ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
      

2.๘ น าผลการประเมินมาทบทวนนโยบาย ปรับปรุง และพฒันา
องค์กร 

      

3.  การก ากับดูแลบริหารจดัการที่ดี 
3.1 มีวิสัยทัศน์และก าหนดเปา้หมายที่ชัดเจนให้แก่องค์กร       
3.2 มีหลักนิติธรรม กฎระเบียบที่มหาวิทยาลัยออกมีความ

เหมาะสม 
      

3.3 มีหลักคุณธรรมยึดมั่นในความถกูต้องดีงาม ซื่อสัตย์  
มีความชอบธรรมในการใช้อ านาจ 

      

3.4 มีหลักความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง 
บุคลากรมีส่วนร่วมในการร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมแก้ไข และ
ร่วมรับผิดชอบ 

      

๓.๕ มีหลักในการท างานแบบมีส่วนรว่มตามแบบแผน       
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ข้อ 
รายละเอียดที่ประเมิน 

 

ระดับคะแนน 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

N/A 
 
- 

๓.๖ มีการใช้หลักความคุ้มค่า โดยการบริหารจัดการและ 
ใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดร่วมกัน ให้เกิดประโยชนส์ูงสุด  
คุ้มเงิน คุ้มเวลา คุ้มแรงงาน 

      

๓.๗ มีกระบวนการปฏบิัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน 
รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและ พัฒนาปรับปรุง 
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

      

๔.  มนุษยสัมพันธ์ 
๔.๑ มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดี และเปน็ที่ยอมรับ       
๔.๒ มีความรัก เอ้ืออาทรอย่างเสมอภาคกับบุคลากรทุกระดับ       
๔.๓ มีความสามารถในการสื่อสาร และสร้างบรรยากาศ 

ในการท างาน 
      

๔.๔ ยอมรับความสามารถของผู้ใต้บงัคับบัญชาทุกระดบั       
๔.๕ มีจิตบริการ มีความจริงใจ ต่อเพื่อนร่วมงานและ

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
      

๕.  ศิลปะในการครองใจผูใ้ต้บงัคับบัญชา 
๕.๑ เป็นแบบอยา่งที่ดีในการด าเนนิชีวิต ด้านความ

ขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบ 
      

๕.๒ มีการจัดหาสิ่งเสริมแรงจูงใจให้บุคลากรร่วมกันพัฒนางาน       
๕.๓ รักษาผลประโยชน์ของบุคลากรในองค์กร       
๕.๔ ปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความมุ่งมั่น ซือ่สัตย์สุจริต และ 

เห็นแก่ประโยชนส์่วนร่วม 
      

 

ตอนที่ 3  ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ  
              
             
              
             
              
             
              
             
              
              
 



 
ประเด็นหรือแนวค ำถำมส ำหรับกำรสนทนำกลุ่มหรือวิธีกำรอ่ืนทีเ่หมำะสม จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในกำรติดตำม และประเมินผล กำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.วัชรินทร ์ กำสลัก) 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
* * * * * * * * * * * * * * * 

 

1. ในฐานะที่ท่านเป็น.................................ท่านเห็นว่า กิจกรรม/ โครงการ/งานใด ในรอบปีที่ผ่านมา 
ของมหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี ท าได้ดี และประสบความส าเร็จ  

 
2. ในฐานะที่ท่านเป็น.................................ท่านเห็นว่า กิจกรรม/โครงการ/งานใด ในรอบปีที่ผ่านมา 

ของมหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี  ยังท าได้ไม่ดี หรือยังไม่ประสบความส าเร็จ หรือยังไม่ได้ท า 
 

3. ในปัจจุบัน ท่านเห็นว่า มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนที่อธิการบดี
คนปัจจุบันเข้ารับหน้าที่ 

 
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. ท่านคาดหวังให้มหาวิทยาลัยบูรพา มีการปรับปรุงและพัฒนา ในภาพรวมเรื่องใด และอย่างไร 

ในอนาคตอย่างน้อย 4 ปี ข้างหน้า 
 

6. ปัญหาส าคัญเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่อธิการบดี พึงด 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  

 
9. เนื่องจากบทบาทของสภามหาวิทยาลัยส่งผลต่อการบริหารมหาวิทยาลัยด้วย ท่านมีความเห็นเกี่ยวกับ

การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในรอบการประเมินนี้อย่างไร และคาดหวัง
อย่างไรต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา อย่างน้อยในช่วงหนึ่งปีข้างหน้า 

แบบ ปอ.8 - 38 - 
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10. คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง ในเรื่องธรรมาภิบาลของอธิการบดี พร้อมเหตุผล  
(หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระความรับผิดชอบ หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักมุ่งเน้น
ฉันทามติ) 

 

11. คุณลักษณะที่เป็นจุดที่ควรปรับปรุง/แก้ไข ในเรื่องธรรมาภิบาลของอธิการบดี พร้อมเหตุผล  
(หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระความรับผิดชอบ หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักมุ่งเน้น
ฉันทามติ) 

 

12. คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง ในเรื่องความเป็นภาวะผู้น าของอธิการบดี พร้อมเหตุผล 
(1) มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 2) มีการก าหนดกลยุทธ์และวางแผน
กระบวนการเพ่ือการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 3) การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
4) มีความสามารถในการแกไขปัญหา 5) ใช้หลักการท างานเป็นทีม 6) มีกระบวนการในการ
ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 7) มีการท างานเชิงรุก 8) มีความคิด
ริเริ่มในการสร้างงานใหม่ 9) การท างานสอดคลองและเท่าทันต่อสถานการณและความเปลี่ยนแปลง  
10) การให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้สวนเสีย) 
 

13. คุณลักษณะที่เป็นจุดที่ควรปรับปรุง/แก้ไข ในเรื่องความเป็นภาวะผู้น าของอธิการบดี พร้อมเหตุผล  
(1) มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 2) มีการก าหนดกลยุทธ์และวางแผน
กระบวนการเพ่ือการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 3) การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
4) มีความสามารถในการแกไขปัญหา 5) ใช้หลักการท างานเป็นทีม 6) มีกระบวนการในการ
ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 7) มีการท างานเชิงรุก 8) มีความคิด
ริเริ่มในการสร้างงานใหม่ 9) การท างานสอดคลองและเท่าทันต่อสถานการณและความเปลี่ยนแปลง  
10) การให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้สวนเสีย) 

 

 14. ค าถามเก่ียวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของอธิการบดี 
               (1) ภาวะความเป็นผู้น า การตัดสินใจ 
               (2) วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน 
               (3) การวางแผนการท างาน การก ากับติดตามงาน 
               (4) ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
               (5) ความสามารถในการบริหารจัดการ 
               (6) การก ากับ ติดตาม การท างานของทีมรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี 
 (7) ความสามารถในการท างานของทีมรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี 
               (8) การท างานเป็นทีมของรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี 
               (9) งานที่คาดหวังว่า มหาวิทยาลัยควรจะด าเนินการ 
               (10) ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 

15. ประเด็นหรือความเห็นอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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แบบบันทึกข้อมูลการสนทนากลุ่มหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ส าหรับการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

* * * * * * * * * * * *  
1.  กลุ่ม............... 

2.  วันที.่.............. ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา............. - ............... น. ห้องประชุม........................... 

3.  กรรมการประจ ากลุ่ม 
 3.1  .........................................................................................  
 3.2  ......................................................................................... 

4.  จ านวนผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม...................................... คน 

5.  ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม 
 5.1  ภาวะความเป็นผู้น า การตัดสินใจ 
  -   
  -   
  -   
  -   
 

 5.2  วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน 
  -   
  -   
  -   
  -   
 

 5.3  การวางแผนการท างาน การก ากับติดตามงาน 
  -   
  -   
  -   
  -   
 

 5.4  ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
  -   
  -   
  -   
  -   
 

 5.5  ความสามารถในการบริหารจัดการ 
  -   
  -   
  -   

แบบ ปอ.9 
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 5.6  การก ากับ ติดตาม การท างานของทีมรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี 
  -   
  -   
  -   
  -   
 
 5.7  ความสามารถในการท างานของทีมรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี 
  -   
  -   
  -   
  -   
 
 5.8  การท างานเป็นทีมของรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี 
  -   
  -   
  -   
  -   
 
 5.9  งานที่คาดหวังว่า มหาวิทยาลัยควรจะด าเนินการ 
  -   
  -   
  -   
  -   
 
 5.10  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
  -   
  -   
  -   
  -   
 

6.  คณะอนุกรรมการฯ ผู้จดบันทึกการสนทนากลุ่มหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
 6.1  ......................................................... ..................................................... 
 6.2  .............................................................................................................. 
 6.3  .............................................................................................................. 
 6.4  .............................................................................................................. 
 
 

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 
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แบบสรุปรายงานผลการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
และการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

* * * * * * * * * * * 
 

1. แบบสรุปรายงานผลการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

องค์ประกอบในการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
มี 4 ด้าน 

ค่าน  าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนนที่ได้ 
(ร้อยละ) 

ระดับ
คะแนน 

ด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จในผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้อง
กับนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัย
ประกาศก าหนด 

50   

ด้านที่ 2 ระดับพัฒนาการในผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  25   
ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงานตามประเด็นส าคัญและเร่งด่วน  
ในปีงบประมาณนั้น ๆ  

15   

ด้านที ่4 ความส าเร็จในการด าเนินการ ตามขอเสนอแนะจากการติดตาม 
และประเมินผลฯ ของปงบประมาณที่ผ่านมา 

10   

รวม 100   
 

 

2. แบบสรุปรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

องค์ประกอบในการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดี  
มี 2 ด้าน 

ค่าน  าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนนที่ได้ 
(ร้อยละ) 

ระดับ
คะแนน 

ด้านที่ 1 ความส าเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้ง 
ระดับการบรรลุผลตามค ารับรองการปฏิบัติงานในต าแหน่งอธิการบดี 
ที่ให้ไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

   

(1) ผลการด าเนินงานจากการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัย 

50   

(2) ผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการ 
ท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ระดับมหาวิทยาลัย (ใช้ปีการศึกษาล่าสุด) 

20   

ด้านที่ 2 ภาวะผู้น า และคุณลักษณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ครอบคลุม 
ท้ังพฤติกรรมส่วนบุคคล และลักษณะของการปฏิบัติงาน  
 
(คะแนนประเมิน ผ่าน ตามองค์ประกอบด้านท่ี ๒ ต้องไม่ต่่ากว่าร้อยละ ๖๕.00) 

30   

รวม 100   

แบบ ปอ.10 
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ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
และการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

1. ผลงานที่มีความก้าวหน้า หรือการปรับปรุงและพัฒนาที่ประสบความส าเร็จ และการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคที่โดดเด่น 

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

 
2. ผลงานหรือการปฏิบัติงานของอธิการบดีที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 

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

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

 
3. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของอธิการบดี อาทิ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทรัพยากร 

งบประมาณ ฯลฯ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. สิ่งที่ต้องการให้สภามหาวิทยาลัยสนับสนุน / ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
ภาคผนวก 

 
1. สรุปขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงาน 

ของอธิการบดี 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

และการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2565 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๙ 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การน าคู่มือ การติดตาม และประเมินผล การด าเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 มาใช้ในการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
และการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

5. ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
และการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
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สรุปขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

และการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
 

ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สรุปได้ดังนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ในการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

และการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม ๒๕65 – 30 กันยายน 2566) 
 

คณะกรรมการฯ เชิญอธิการบดี มาร่วมประชุมหารือ หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ในการติดตาม และประเมินผลฯ 
 

คณะกรรมการฯ พิจารณาจัดท า (ร่าง) คู่มือ การติดตาม และประเมนิผลฯ และเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณา 
 

สภามหาวิทยาลยั พิจารณา (ร่าง) คู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ 
 

1. นายกสภามหาวิทยาลยั ลงนาม ประกาศใช้ คู่มือ การตดิตาม และประเมินผลฯ 
2. เผยแพร่ คู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ บนเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 
คณะกรรมการฯ แจ้งให้อธิการบดจีัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตามรายละเอียดที่ก าหนดในคู่มือฯ 
 

อธิการบดี จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมการฯ 
 

คณะกรรมการฯ พิจารณารายงานการประเมินตนเองของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

คณะกรรมการฯ ด าเนินการเก็บขอ้มูล 
1. แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มตา่ง ๆ ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า และคุณลักษณะส่วนบุคคลของอธิการบดี  

ผ่านช่องทางออนไลน์ 
2. เชิญกลุ่มผู้เกี่ยวข้องมาสนทนากลุม่และจดัสนทนากลุ่มหรือด าเนินการโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสม 

 
คณะกรรมการฯ รวบรวมข้อมลูทั้งหมด แล้วน ามาสรุปวิเคราะห์ ประมวลผล 

และจัดท า (รา่ง) รายงานผลการตดิตาม และประเมินผลฯ 
 

คณะกรรมการฯ พิจารณา (รา่ง) รายงานผลการตดิตาม และประเมนิผลฯ 
 

คณะกรรมการฯ ส่ง (ร่าง) รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ให้อธิการบดีรับทราบในเบื้องต้น/เชิญอธิการบดีมาสนทนา 
และสอบถาม สอบทานในประเด็นต่าง ๆ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการตดิตาม และประเมินผลฯ 

 
คณะกรรมการฯ เสนอ (ร่าง) รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

 
สภามหาวิทยาลยั พิจารณารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ 

 
นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งผลการติดตาม และประเมินผลฯ ให้อธิการบดีทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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