
บทสรุปผู้บริหาร 
รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ด ารงต าแหน่ง........................................  

รอบปีที่ .......(วันที่........เดือน.......พ.ศ. .... - วันที่ ......เดือน.........พ.ศ. .....) 
 

เพื่อให้การบริหารงานของส่วนงานเป็นไปตามแผนการบริหารงานที่ได้น าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยและมีการบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นส าคัญ รวมทั้งเพื่อลดภาระในการ
เขียนรายงานของผู้บริหารและลดความหลากหลายของเนื้อหารายงาน   จึงขอความร่วมมือ
หัวหน้าส่วนงานจัดท ารายงานที่มีความกระชับ และมุ่งผลส าเร็จของงานเป็นหลัก โดยรูปแบบและ
เนื้อหาในรายงาน ควรประกอบด้วย 

1. สรุปแนวคิดในการบริหารสว่นงานสู่เป้าหมาย (Concept Paper) 
แนวคิดในการบริหารส่วนงานสู่เป้าหมาย (Concept Paper) เป็นส่วนย่อของยุทธศาสตร์ทั้งหมดของ

ส่วนงาน ที่แสดงว่าหัวหน้าส่วนงานต้องการผลักดันภารกิจเรื่องใด มีวิธีการอย่างไร และท่ีส าคัญที่สุดคือแสดงให้เห็น
ว่าหัวหน้าส่วนงานประสงค์จะให้บังเกิดผลอย่างไร สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งคือ Concept Paper จะต้องเขียนโดย
หัวหน้าส่วนงานหรือเขียนตามความคิดของหัวหน้าส่วนงาน และเพ่ือให้มีความกระชับ ความยาวของ Concept 
Paper ไม่ควรเกิน 5 หน้ากระดาษ A4 

2. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและแผนปฏิบัติงานงานที่น าเสนอต่อสภามหาวทิยาลัย 

 2.1  ผลการด าเนินงาน  

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
ครบรอบปีที่ 2 ครบรอบปีที่ 3 

หมายเหตุ 
แผน ผล ร้อยละ

ความส าเร็จ แผน ผล ร้อยละ
ความส าเร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ……………………………………………………………………………………………………………. 

  ตัวชี้วัด................        

  ตัวชี้วัด................        

ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………………………………………………………………………..…….. 

  ตัวชี้วัด................        

  ตัวชี้วัด................        
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2.2   สรุปผลการด าเนินงานหรือผลงานความก้าวหน้าโดยรวมที่มีความโดดเด่น (ไม่ควรเกิน 2 
หน้ากระดาษ A4) 
............................................................................................................................. ........................................... 
....................................................................................... .......................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ........................................... 
......................................................................................................................................... ............................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
 

 2.3  สรุปผลการด าเนินงานหรือผลงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 ............................................................................................................................................................. ........... 

....................................................................................................................... ................................................. 

............................................................................................................................. ........................................... 

.................................................................................................................................................................. ...... 

............................................................................................................................ ............................................ 
2.4  สิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือ กรณีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย 
............................................................................................................................. ........................................... 
....................................................................................... ................................................................................. 
............................................................................................................................. ........................................... 
.................................................................................................................................. ...................................... 
3. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและแผนปฏิบัติงานงานที่น าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา  
 3.1 ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
ครบรอบปีที่ 2 ครบรอบปีที่ 3 

หมายเหตุ 
แผน ผล ร้อยละ

ความส าเร็จ แผน ผล ร้อยละ
ความส าเร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ……………………………………………………………………………………………………………. 

  ตัวชี้วัด................        

  ตัวชี้วัด................        

ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………………………………………………………………………..…….. 

  ตัวชี้วัด................        

  ตัวชี้วัด................        
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3.2   สรุปผลการด าเนินงานหรือผลงานความก้าวหน้าโดยรวมที่มีความโดดเด่น (ไม่ควรเกิน 2 
หน้ากระดาษ A4) 
............................................................................................................................. ........................................... 
....................................................................................... ................................................................................. 
............................................................................................................................. ........................................... 
.................................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ............................................................................ 

 3.3  สรุปผลการด าเนินงานหรือผลงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 ............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................... ................................................................................. 

............................................................................................................................. ........................................... 
3.4  สิ่งท่ีต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือ กรณีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย 
............................................................................................................................. ........................................... 
.................................................................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 

 

4. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยที่ได้ให้ไว้ในช่วงการเสนอแผนการ
บริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน (ถ้ามี) 

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
   
   
   

5. ผลการด าเนินงานตามที่อธกิารบดีมอบหมาย (ถ้ามี) 

ภารกิจที่อธิการบดีมอบหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
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6. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ด ารง
ต าแหน่ง...(หัวหน้าส่วนงาน)...ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ในรอบประเมินที่ผ่านามา (ส่วนนี้
ส ำหรับรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เฉพำะกำรประเมินเมื่อครบรอบครั้งที่ 3  และกำรประเมินเมื่อครบรอบปีที่ 4) 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

   
   
   

7. ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการบริหารงานที่ผ่านมา 
7.1 …………………………………………………………………………………………………………………… 
7.2 …………………………………………………………………………………………………………………… 
7.3 …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. สิ่งที่ส่วนงานต้องการให้มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยช่วยเหลือและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของส่วนงาน 

8.1 …………………………………………………………………………………………………………………… 
8.2 …………………………………………………………………………………………………………………… 
8.3 …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
9. การประเมินตนเอง 
 

ส่วนที ่ หัวข้อการประเมิน ผลการประเมินตนเอง 

ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ไม่ผ่าน 

1 

 

ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน      

1.1  คุณภาพการด าเนินงานตามเป้าหมายและแผนการ

ปฏิบัติงานที่เสนอต่อสภามหาวทิยาลัย 

     

1.2  คุณภาพการด าเนินงานตามนโยบาย และแนวทาง

การบริหารที่แถลงไว้ต่อคณะกรรมการสรรหา 
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ส่วนที ่ หัวข้อการประเมิน ผลการประเมินตนเอง 

ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ไม่ผ่าน 

2. ประเมินปริมาณการปฏิบตัิงาน      

 2.1  ความสามารถในการบริหารงานตามค ารับรอง

ปฏิบัติงานของส่วนงาน 

     

3. ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัตงิาน      

3.1  ความสามารถในการบริหารงาน      

3.1.1  ระบบควบคุมภายใน      

3.1.2  ระบบบริหารความเสีย่ง      

3.1.3  ผลการตรวจสอบภายใน      

3.2  ความสามารถในการบริหารงบประมาณและ

การเงิน 

     

3.3  ความสามารถในการบริหารจัดการตาม          

หลักธรรมาภิบาล 

     

4. อื่นๆ (โปรดระบ)ุ      

 

 

 
หมายเหตุ : หากท่านต้องการน าเสนอข้อมูลมากกว่ากรอบการเขียนรายงานฯ ที่ก าหนด ขอให้จัดท าเป็นข้อมูล
ประกอบใน “ภาคผนวก” ต่อท้ายรายงานเพิ่มเติมได้ 

 
 


