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การประเมินการปฏิบัติงานประจ าปขีองอธิการ คณบดี และผู้อ านวยการ 
 
1 การประเมินการปฏิบัติงานของอธิการ คณบดี ใช้หลักการประเมินแบบผสมผสาน คือ ประเมินทั้ง

ผลส าเร็จของงานทีเ่กิดข้ึนในวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน  และกระบวนการท างานตามหน้าที่ โดยแบ่งเป็น 2 
ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน (50%)   
 (คะแนนมาจากการประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานของวิทยาลัย/คณะ/สถาบันจาก 100%   
 เทียบเป็น 50%) 
 ส่วนที่ 2  การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอธิการ คณบดี (50%)  

- ประเมินโดยอธิการบดี/รองอธิการบดี     คิดเป็นสัดส่วน 20% 
- ประเมินโดยกรรมการบริหารวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน       คิดเป็นสัดส่วน 20% 
- ประเมินโดยบุคลากรในวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน             คิดเป็นสัดส่วน 10% 

 เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 
2.1 เป็นผู้น าในการก าหนดนโยบาย/ แผนงานของวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน การก ากับดูแลให้มีส่วนร่วม

การด าเนินงานตามแผน และประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อน าสู่การปรับปรุงแก้ไข/ พัฒนา 
และก้าวสู่เป้าหมายตามแผน 

2.2 ก ากับ การสรรหา/ พัฒนา/ ส่งเสริม อาจารย์ให้มีคุณวุฒิ/ ต าแหน่งวิชาการ ที่ตรงสาขาและเป็นไป
ตามเกณฑ์ และบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 ก ากับ การพัฒนา/ ส่งเสริม/ สนับสนุน การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อสร้าง
บัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างชื่อเสียงให้วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย 

2.4 ก าหนดและก ากับ การสร้างสรรค์งานบริการวิชาการที่สร้างชื่อเสียงและสร้างรายได้แก่วิทยาลัย/
คณะ/สถาบัน ให้เป็นไปตามแผน โดยใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2.5 บริหารงานในต าแหน่งโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2.6 ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
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แบบประเมินการปฏิบัติงานของอธิการ คณบดี 

 
องค์ประกอบและตัวชี้วัด น้ าหนักคะแนน 

คะแนนที่ได้ 
0-4 

คะแนนถ่วง 
น้ าหนัก 

ส่วนที่ 1* ผลสัมฤทธิข์องการบริหารวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน 50 -  
ส่วนที่ 2   การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอธิการ คณบดี 50   
2.1 เป็นผู้น าในการก าหนดนโยบาย/ แผนงานของวิทยาลัย/

คณะ/สถาบัน การก ากับดูแลให้มสี่วนร่วมการด าเนินงาน
ตามแผน และประเมินผลการปฏบิัติงานประจ าปี เพื่อ
น าสู่การปรับปรุงแก้ไข/ พัฒนา และก้าวสูเ่ป้าหมายตาม
แผน 

10   

2.2 ก ากับ การสรรหา/ พัฒนา/ ส่งเสริม อาจารย์ให้มี
คุณวุฒิ/ ต าแหน่งวิชาการ ที่ตรงสาขาและเป็นไปตาม
เกณฑ์ และบรหิารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5   

2.3 ก ากับ การพัฒนา/ ส่งเสรมิ/ สนับสนุน การจัดการเรียน
การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อสร้างบัณฑิตที่มี
คุณภาพ สร้างช่ือเสียงให้วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน/ 
มหาวิทยาลยั 

10   

2.4 ก าหนดและก ากับ การสร้างสรรคง์านบริการวิชาการที่
สร้างช่ือเสียงและสร้างรายได้แก่วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน
ให้เป็นไปตามแผน โดยใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

10   

2.5 บริหารงานในต าแหน่งโดยยดึหลักธรรมาภิบาล 10   
2.6 ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 5   

 คะแนนรวม 2 ส่วน 100   

*คะแนนส่วนนี้มาจากผลคะแนนประเมินวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน น ามาเทียบคะแนนเต็มจาก 100  

  เป็น 50 คะแนน 
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เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของอธิการ คณบดี 
 
ส่วนที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน   น าคะแนนมาจากการประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานของวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน จากคะแนนเต็ม 100 เทียบ 
             เป็น 50 คะแนน 
ส่วนที่ 2  การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอธิการ คณบดี หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการงานในวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน ให้เป็นไปตามพันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เกิด

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด ซึ่งอธิการ คณบดีต้องใช้ความเป็นผู้น าในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ก ากับ ดูแล พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน ให้การจัดการศึกษา
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล และบริหารการเปลี่ยนแปลงได้เหมาะสม (50 คะแนน) 

 
ด้าน/ ตัวชี้วัด 0 1 2 3 4 

2.1 เป็นผู้น าในการ 
- ก าหนดนโยบาย/ แผนงาน
ของวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน 
- ก ากับ ดูแล ให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานตามแผน 
- ประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข 
(10 คะแนน) 

- ไม่ก าหนดวิสัยทัศน์ของ
วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน 
นโยบายไม่ชัดเจน ท าให้
เป้าหมายและทิศทางในการ
น าพาวิทยาลัย/คณะ/
สถาบันสู่ความส าเร็จไม่
ชัดเจน 

- ขาดการมสี่วนร่วมของ
บุคลากรอันเป็นเหตุใหเ้กิด
ความขัดแย้ง และด้อย 
ประสิทธิภาพ 

- มองไม่เห็นปญัหา ขาดการ
ประเมินปัญหาและ
สถานการณ์อย่างเป็นระบบ 
แก้ปัญหาเป็นวันๆ 

- ใช้วิสัยทัศน์ นโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยัเป็นแนวทางใน
การท างาน 

- ระบบและกลไกการบริหาร
ไม่เข้มแข็ง 

- การมีส่วนร่วมของบุคลากร
ยังมีความจ ากัดเฉพาะกลุ่ม/ 
บุคคล 

- มีการตดิตามผลงาน แต่ยังไม่
สามารถน าไปสู่การปรับปรุง
แก้ไข 

- มีแผนพัฒนาวิทยาลยั/
คณะ/สถาบัน แตย่ังไม่
สามารถน าสู่การปฏิบตัิได ้

- ระบบและกลไกในการ
บริหารงานของวิทยาลัย/
คณะ/สถาบันชัดเจน แต่ยัง
ขาดความเข้มแข็ง 

- การท างานเป็นทีมดี เฉพาะ
บางหลักสตูร/ บางส่วน 

- มีการปรับปรุงและพัฒนา
งานบ้าง 

- มีวิสัยทัศน์ และน าพา
วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน ไป
ได้ด ี

- นโยบายและแผนงานชัดเจน 
- บุคลากรส่วนใหญ่มสี่วน

ร่วมกับทีมบรหิาร 
- ระบบและกลไกการบริหารดี

และเข้มแข็ง 
- ยังต้องเพิ่มแรงจูงใจในการ

ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

 

- มีวิสัยทัศน์ ในการน าพา
คณะ/ สถาบัน สู่การ
เปลี่ยนแปลง 

- มีกลยุทธ์/ แผนงานชัดเจน 
ทั้งทางด้านการผลติบัณฑิต 
วิจัย และบริการวิชาการ 

- ไวต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นทั้งในวิทยาลัย/คณะ/
สถาบัน/ บริบทแวดล้อม 
เพื่อการแก้ไขปัญหาและ
ริเริม่สรา้งสรรค์งานใหม่ๆ 

- เป็นแบบอย่างของการ
ท างานเป็นทีมที่สร้าง
ความส าเร็จให้แก่วิทยาลัย/
คณะ/สถาบัน 

2.2 ก ากับ การสรรหา/ 
พัฒนา/ ส่งเสริม อาจารย์ให้มี
คุณวุฒิ/ ต าแหน่งวิชาการ ท่ี
ตรงสาขาและเป็นไปตามเกณฑ์ 
และบรหิารทรัพยากรบุคคลได้

- ขาดระบบการสรรหา/ 
คัดเลือก และคัดกรอง
บุคลากรที่มคีุณวุฒิและ
ความสามารถท่ีเหมาะสมใน
การท างาน 

- ใช้ระบบการสรรหา/  
คัดเลือกบุคลากรตามเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย 

- มีข้อร้องเรียนเกีย่วกับ
คุณภาพของบุคลากรเป็น

- ใช้ระบบการสรรหาของ
วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน ที่
คัดเลือกบุคลากรทีม่ีคุณวุฒิ
ตรงสาขา เข้ามาท างาน 

- มีข้อร้องเรียนเกีย่วกับ

- มีระบบการสรรหาของ
วิทยาลัย/คณะ/สถาบันที่ดี 
ได้อาจารย์ที่ตรงสาขา/ 
คุณวุฒิเป็นส่วนใหญ ่

- ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ

- มีระบบการสรรหาบุคลากร
ที่มีคุณวุฒิเหมาะสม และมี
ความสามารถสูงเข้ามา
ร่วมงาน 

- มีระบบและกลไกการ



 
 

ประเมินอธิการ คณบด ีและผู้อ านวยการ Page 4 of 9 

 

ด้าน/ ตัวชี้วัด 0 1 2 3 4 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
(5 คะแนน) 

- มีข้อร้องเรียนเกีย่วกับ
คุณภาพการปฏิบตัิงานของ
บุคลากรเป็นประจ า 

- ขาดระบบการมอบหมาย
งาน/ เกลี่ยภาระงานท่ี
เหมาะสม ท าให้เสีย
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

- แนวโน้มการพัฒนาคณุวุฒิ
และต าแหน่งวิชาการไมด่ี
ขึ้น เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านๆ 
มา 

บางครั้ง 
- ระบบการมอบหมายงาน/ 

เกลี่ยภาระงาน ไม่มี
ประสิทธิภาพ ท าให้ใช้
ประโยชน์จากอาจารยไ์ดไ้ม่
เต็มตามประสิทธิภาพ 

- มีการพัฒนาคณุวฒุิและ
ต าแหน่งวิชาการของ
อาจารย์เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่าน
มา < 2%  

คุณภาพการปฏิบตัิงานของ
บุคลากรนานๆ ครั้ง 

- มีระบบการมอบหมายงาน/ 
เกลี่ยภาระงาน แตย่ังใช้ไม่
สม่ าเสมอ ท าให้ยังมี
บางส่วนท่ียังใช้ประโยชน์ได้
ไม่เต็มที ่

- มกีารพัฒนาคณุวุฒิและ
ต าแหน่งวิชาการของ
อาจารย์เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่าน
มา  2% 

 

การปฏิบัติงานของบุคลากร 
- มีระบบการมอบหมายงาน/ 

เกลี่ยภาระงาน ท าให้การใช้
งานเต็มตามศักยภาพ เกิด
ประโยชนส์ูงสุดแก่
มหาวิทยาลยั 

- มีการพัฒนาคณุวุฒิและ
ต าแหน่งวิชาการของ
อาจารย์เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่าน
มา  4% 

 

ส่งเสริมอาจารย์ในการ
ท างานวิชาการ/ วิจัย เพื่อ
เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 

- มีระบบการมอบหมายงาน 
กระจาย/ เกลีย่ภาระงาน 
รวมทั้งการจัดกลุ่มในการ
เรียนของนักศึกษา เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
มหาวิทยาลยั และคณุภาพ
ของนักศึกษาและบัณฑติ 

- คุณวุฒิและต าแหน่งวิชาการ
เป็นไปตามเกณฑ์หรือ
เพิ่มขึ้น  5% 

2.3 ก ากับ การพัฒนา/ 
ส่งเสริม/ สนับสนุน การจัดการ
เรียนการสอน และการพัฒนา
นักศึกษา เพื่อสร้างบัณฑิตที่มี
คุณภาพ สร้างช่ือเสียงให้
วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน/ 
มหาวิทยาลยั 
(10 คะแนน) 

- การสอนของอาจารย์ใน
วิทยาลัย/คณะ/สถาบันเน้น
ที่การบรรยายทั้งหมด 

- อาจารย์ในวิทยาลยั/คณะ/
สถาบัน ยังไมต่ระหนักถึง
ความส าคญัของการ
ออกแบบการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับนักศึกษา 

- ยังไม่มีการจัดระบบอาจารย์
ที่ปรึกษาในวิทยาลัย/คณะ/
สถาบัน 

- การสอนของอาจารย์ใน
วิทยาลัย/คณะ/สถาบันยัง
ใช้การบรรยายเป็นส่วนใหญ ่

- อาจารย์ในวิทยาลยั/คณะ/
สถาบันส่วนน้อย ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการ
ออกแบบการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับนักศึกษา 

- มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
แต่ไมส่ามารถด าเนินการได้
ในทางปฏิบัติ 

- การสอนของอาจารย์ใน
วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน
ผสมผสานระหว่างการ
บรรยายและการศึกษา
ค้นคว้าจากสื่อการสอนที่
พัฒนาขึ้น 

- อาจารย์บางส่วนเห็น
ความส าคญัของการ
ออกแบบและจัดการเรียน
การสอนด้วยวิธีการที่
แตกต่างกันมากขึ้น 

- มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่
สามารถด าเนินการไปได้
ตามกิจวัตร 

- อาจารย์ในวิทยาลยั/คณะ/
สถาบันมีการพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยี โดยการพัฒนา
สื่อการสอนที่เหมาะสมต่อ
การเรยีนรู ้

- อาจารยส์่วนใหญ่
กระตือรือร้นในการ
ออกแบบและจัดการเรียน
การสอนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย นักศึกษาส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในการ
เรียนมากขึ้น 

- ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
สามารถตรวจพบ/ ติดตาม
ปัญหาทางด้านการเรยีน/ 
ปัญหาที่มผีลกระทบต่อการ

- อาจารย์ในวิทยาลยั/คณะ/
สถาบันใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนการสอน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการเรียนรู้
ของนักศึกษา 

- อาจารย์มีความรู้และทักษะ
ในการออกแบบการเรยีนรู้ 
สามารถเผยแพร่ให้คณะ
อื่นๆ หรือสถาบันอ่ืนๆ ได ้

- ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มี
ประสิทธิภาพ สามารถลด
การตกออก/ ซ้ าช้ันได้อย่าง
มีนัยส าคญั 
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ด้าน/ ตัวชี้วัด 0 1 2 3 4 
เรียนได ้

2.4 ก าหนดและก ากับ การ
สร้างสรรค์งานบริการวิชาการที่
สร้างช่ือเสียงและสร้างรายได้
แก่วิทยาลัย/คณะ/สถาบันให้
เป็นไปตามแผน โดยใช้
ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้เกดิ
ประโยชนส์ูงสุด 
(10 คะแนน) 

- ไม่มีแผนงานบริการวิชาการ 
- ไม่สามารถให้บริการ

วิชาการในสาขาที่
รับผิดชอบได้ ถึงแม้จะมีการ
ร้องขอ 

- ยังต้องมีการจัดอบรม เพื่อ
พัฒนาอาจารย์ของ
วิทยาลัย/คณะ/สถาบันใน
สาขาวิชาที่สอน 

- ไม่มีแผนงานบริการวิชาการ 
- การบริการวิชาการเกิดขึ้น

จากความต้องการของ
บุคลากรในวิทยาลัย/คณะ/
สถาบัน หรือคนภายนอก 

- การบริการวิชาการเกิดขึ้น 
2-3 ปี/ครั้ง 

 

- มีแผนงานบริการวิชาการ 
ซึ่งสามารถท าได้บางส่วน
ของแผน ยังต้องการการ
พัฒนาให้สามารถ
ด าเนินการไดด้ียิ่งขึ้น 

- การบริการวิชาการเกิดขึ้น 
< 2 ครั้ง/ปี 

- การบริการวิชาการยังต้อง
อาศัยวิทยากรจากภายนอก
เป็นส่วนใหญ ่

- มีแผนในการใหบ้ริการ
วิชาการ เพื่อสร้างช่ือเสียง
และมรีายได้ ซึ่งสามารถ
ด าเนินการไดเ้ป็นส่วนใหญ่
ของแผน  

- การบริการวิชาการเกิดขึ้น
บ่อยครั้ง (มากกว่า 2 ครั้ง/
ปี) ยังไม่ต่อเนื่อง 

- การบริการวิชาการยังต้อง
อาศัยวิทยากรจากภายนอก
เป็นบางส่วน 

- มีวิสัยทัศน์และแผนในการที่
จะตอบสนองต่อความ
ต้องการการบริการวิชาการ
ของสังคม 

- มีนโยบายและแผนท่ีชัดเจน
ในระดับวิทยาลัย/คณะ/
สถาบันในการให้บริการ
วิชาการและสามารถ
ด าเนินการไดส้ าเร็จตาม
แผน 

- การบริการวิชาการสามารถ
สร้างช่ือเสียง และรายได้ที่
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

- มีการใช้ประโยชน์จาก
บุคลากรในวิทยาลัย/คณะ/
สถาบันเป็นส่วนใหญ่ ในการ
สร้างงานบริการวิชาการ 

2.5 บริหารงานในต าแหน่ง 
โดยยดึหลักธรรมาธิบาล 
(10 คะแนน) 

< 4 ข้อ 4-5 ข้อ 6-7 ข้อ 8-9 ข้อ - มีการบรหิารภายใต้ธรรมาภิ
บาล ท้ัง 10 ข้อ คือ 

- มุ่งผลสัมฤทธ์ิของวิทยาลัย/
คณะ/สถาบัน 

- กระบวนการท างานมี
ประสิทธิภาพ 

- ตอบสนองในทางบวกอย่าง
รวดเร็ว 

- ส านึกในความรับผิดชอบ
ของตน ต่อวิทยาลัย/คณะ/
สถาบัน/ นักศึกษา/ สังคม 

- โปร่งใส 
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ด้าน/ ตัวชี้วัด 0 1 2 3 4 
- กระจายความรับผิดชอบ 
- การมีส่วนร่วม 
- ยึดกฎหมาย 
- ความเสมอภาค 
- ความเห็นของคนส่วนใหญ ่

2.6 การบรหิารการ
เปลี่ยนแปลง 
(5 คะแนน) 

- ต้องกระตุ้น เร่งรัด เพื่อให้
เกิดการปรับเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิที่ดีขึ้น 

- ไม่สามารถจัดการการ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นใน
วิทยาลัย/คณะ/สถาบันได้ 
แม้จะได้รับความช่วยเหลือ
จากมหาวิทยาลัย 

- ไม่เกดิการเปลี่ยนแปลง 
ก่อให้เกิดผลเสยีหายต่อ
วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน/ 
มหาวิทยาลยั 

- ได้รับการกระตุ้น เร่งรัด ให้
รู้ถึงความจ าเป็นของการ
เปลี่ยนแปลง 

- ต้องการความช่วยเหลือจาก
มหาวิทยาลยั/ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 

- ลงมือปฏิบัตภิายใต้การ
นิเทศ/ ก ากับของ
มหาวิทยาลยั 

- ประสบความส าเรจ็ 50% 
ต้องปรับปรุงกระบวนการ
ให้ดีขึ้น 

- รับทราบข้อมลูความ
ต้องการการเปลี่ยนแปลง
จากมหาวิทยาลัย 

- สามารถวางแผนเตรียมการ
จัดการกับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นได ้

- ลงมือปฏิบัตริ่วมกับทีมงาน
บางส่วน 

- ประสบความส าเรจ็เป็น
บางส่วน (60%) 

- มีแนวโน้มในทางที่ด ี

- ตระหนักรู้ถึงความต้องการ
การเปลีย่นแปลง  

- มีการเตรียมการ
เปลี่ยนแปลง 

- น าแผนไปปฏิบัติกับ
ผู้ร่วมงานส่วนใหญ ่

- ประสบความส าเรจ็เป็นส่วน
ใหญ่ของแผน (70%)  

- ต้องการเวลา เพื่อท่ีจะ
พัฒนาระบบ/ กลไก/ หรือ
กระบวนการบางส่วน 
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

- ตระหนักรู้ถึงความเร่งด่วนท่ี
ต้องเปลี่ยนแปลงระดับ
วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน  

- มีการเตรียมการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการ
สื่อสาร/ การสร้างความ
ตระหนัก/ การพัฒนา
ทีมงาน/ การเสริมสรา้งพลัง
บุคลากรในวิทยาลัย/คณะ/
สถาบัน 

- การน าแผนไปปฏิบตัิเป็นทีม 
โดยใช้ PDCA 

- ก่อให้เกิดผลทางบวกในการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็น
ระบบ (> 80%)  

- เป็นแบบอย่างท่ีดีและ
สามารถแบ่งปัน
ประสบการณ์ในการ
เปลี่ยนแปลงได ้

- มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ 
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2. การประเมินการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ 
การประเมินการปฏิบัติการของผู้อ านวยการหรือเทียบเท่า ใช้หลักการผสมผสาน โดยประเมิน 2 ส่วน

ดังนี้ 
ส่วนที่ 1   ผลสัมฤทธิ์ของงาน      50  % 
             (คะแนนส่วนนี้มาจากผลคะแนนประเมินหน่วยงาน จาก 100 % เทียบเป็น 50 %) 
ส่วนที่ 2   พฤติกรรมการท างานและคุณลักษณะส่วนตน   50  %  

- ประเมินโดยอธิการบดี/รองอธิการบดีต้นสังกัด   คิดเป็นสัดส่วน 30% 
- ประเมินโดยบุคลากรในหน่วยงาน            คิดเป็นสัดส่วน 20% 

 
 

แบบประเมินผู้อ านวยการ 

 
องค์ประกอบและตัวชี้วัด น้ าหนัก % 

คะแนนที่ได้ 
0-4 

คะแนนถ่วง 
น้ าหนัก 

ส่วนที่ 1**  ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพหน่วยงาน 50 -  
ส่วนที่ 2   พฤติกรรมการท างานและคุณลักษณะส่วนตน 50   
2.1 การบริหารอย่างเป็นธรรม 15   
2.2 การประเมินบุคลากรอยา่งเป็นธรรม 10   
2.3 ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 15   
2.4 ความมีน้ าใจ เสียสละ และอุทิศเวลาให้แก่งาน 10   

 คะแนนรวม 2 ส่วน 100 -  

**คะแนนส่วนนี้มาจากผลคะแนนประเมินหน่วยงาน น ามาเทียบคะแนนเต็มจาก 100 เป็น 50 คะแนน 
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เกณฑ์การประเมินผู้อ านวยการ 

ส่วนที่ 2   พฤติกรรมการท างานและคุณลักษณะส่วนตน 
2.1 การบริหารงานอย่างเป็นธรรม 

  หมายถึง เป็นผูบ้ริหารที่มีหลักเกณฑ์ มีการวางแผน การมอบหมายงาน การประสานงาน การจูงใจ ที่
ยุติธรรมตามเกณฑ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
0 1 2 3 4 

เป็นผู้บริหารท่ีไม่มี
หลักเกณฑ์ ไมม่ีการ
วางแผน การมอบหมาย
งาน การประสานงาน 
การจูงใจท่ียุติธรรมตาม
เกณฑ์ 

เป็นผู้บริหารท่ีมี
หลักเกณฑ์ มีการ
วางแผน การมอบหมาย
งาน การประสานงาน 
การจูงใจ  

เป็นผู้บริหารท่ีมี
หลักเกณฑ์ มีการ
วางแผน การมอบหมาย
งาน การประสานงาน 
การจูงใจท่ียุติธรรมตาม
เกณฑ์ 

เป็นผู้บริหารท่ีมี
หลักเกณฑ์ มีการ
วางแผน การมอบหมาย
งาน การประสานงาน 
การจูงใจท่ียุติธรรมตาม
เกณฑ์อยู่เสมอ 

เป็นผู้บริหารที่มี
หลักเกณฑ์ มีการ
วางแผน การมอบ 
หมายงาน การประสาน 
งาน การจูงใจท่ี
ยุติธรรมตามเกณฑ์อยู่
เสมอ  ไม่มีการ
ร้องเรียนการท างาน 

2.2 การประเมินบุคลากรอย่างเป็นธรรม 
           หมายถึง  การปฏิบัติการประเมินโดยพิจารณาตามประสิทธิผลของงาน และใช้เกณฑ์ในการประเมินของ
มหาวิทยาลยัโดยยุตธิรรม 

เกณฑ์การให้คะแนน 
0 1 2 3 4 

การปฏิบัติการประเมิน
ไม่ใชก้ารพิจารณาตาม
ประสิทธิผลของงานและ
ไม่ใช้เกณฑ์ในการ
ประเมินของ
มหาวิทยาลัย 

การปฏิบัติการประเมิน
โดยพิจารณาตาม
ประสิทธิผลของงานและ
ใช้เกณฑ์ในการประเมิน
ของมหาวิทยาลัย 

การปฏิบัติการประเมิน
โดยพิจารณาตาม
ประสิทธิผลของงานและ
ใช้เกณฑ์ในการประเมิน
ของมหาวิทยาลัยโดย
ยุติธรรม 

การปฏิบัติการประเมิน
โดยพิจารณาตาม
ประสิทธิผลของงานและ
ใช้เกณฑ์ในการประเมิน
ของมหาวิทยาลัยโดย
ยุติธรรม และแจ้งให้
ผู้ปฏิบัติงานทราบ 

การปฏิบัติการประเมิน
โดยพิจารณาตาม
ประสิทธิผลของงานและ
ใช้เกณฑ์ในการประเมิน
ของมหาวิทยาลัยโดย
ยุติธรรม และแจ้งให้
ผู้ปฏิบัติงานทราบ  ไม่มี
ข้อร้องเรียนในการ
ประเมนิบุคลากร 

2.3 ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
           หมายถึง  เป็นผูบ้ริหารที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานตามหนา้ที่ของหน่วยงานและมีการ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ปัจจุบันได้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
0 1 2 3 4 

เป็นผู้บริหารท่ีไม่มี
ความสามารถในการ
บริหารงานตามหน้าท่ี
ของหน่วยงานและไม่มี
การปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์ปัจจุบันได้ 

เปน็ผู้บริหารท่ีมี
ความสามารถในการ
บริหารงานตามหน้าท่ี
ของหน่วยงานและมีการ
ปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์อย่างช้าๆ 

เป็นผู้บริหารท่ีมีความรู้
ความสามารถในการ
บริหารงานตามหน้าท่ี
ของหน่วยงานและมีการ
ปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์ปัจจุบันได้
ทันที 

เป็นผู้บริหารท่ีมีความรู้
ความสามารถในการ
บริหารงานตามหน้าท่ี
ของหน่วยงานและมีการ
ปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์ปัจจุบัน 
และมองไปข้างหน้า 

เป็นผู้บริหารท่ีมีความรู้
ความสามารถในการ
บริหารงานตามหน้าท่ี
ของหน่วยงานและมีการ
ปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์ปัจจุบัน 
และมองไปข้างหน้า โดย
เป็นผู้น าของการ
เปลี่ยนแปลง 
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2.4 ความมีน้ าใจ เสียสละ และอุทิศเวลาให้แก่งาน 
หมายถึง  เป็นผู้บริหารที่มีน้ าใจในการท างานกับลูกน้อง เพ่ือนร่วมงาน หน่วยงานอื่น ตลอดจนมี
ความเสียสละทุ่มเทในการท างานให้กับมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การให้คะแนน 
0 1 2 3 4 

เป็นผู้บรหิารทีไ่ม่มี
น  าใจในการท างาน
กับลูกน้อง เพื่อน
ร่วมงาน หน่วยงาน
อื่น ตลอดจนไม่มี
ความเสยีสละทุ่มเท
ในการท างาน 

เป็นผู้บรหิารที่มีน  าใจ
ในการท างานกับ
ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน 
ตลอดจนมีความ
เสียสละทุ่มเทในการ
ท างานให้กับ
มหาวิทยาลยัตาม
หน้าท่ีในงาน 

เป็นผู้บรหิารที่มีน  าใจ
ในการท างานกับ
ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน 
หน่วยงานอ่ืน 
ตลอดจนมีความ
เสียสละทุ่มเทในการ
ท างานให้กับ
มหาวิทยาลยั 

เป็นผู้บรหิารทีม่ีน  าใจ
ในการท างานกับ
ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน 
หน่วยงานอ่ืน 
ตลอดจนมีความ
เสียสละทุ่มเทในการ
ท างานให้กับ
มหาวิทยาลยัอยู่เสมอ  

เป็นผู้บรหิารทีม่ีน  าใจ
ในการท างานกับ
ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน 
หน่วยงานอ่ืน 
ตลอดจนมีความ
เสียสละทุ่มเทในการ
ท างานให้กับ
มหาวิทยาลยัอยู่เสมอ 
โดยไม่หวังผลตอบแทน 

 
 


