
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 

เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร 

……………………………………………… 

 โดยที่เห็นสมควรกําหนดใหมีหลักเกณฑและวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของผูบริหาร 

เพ่ือใชในการติดตาม และประเมินผลการบริหารงานของผูบริหาร  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒
(๙) และ (๑๕) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย

ทักษิณ ในการประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๔ จึงออกประกาศ ดังนี้ 
ขอ  ๑  ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เร่ือง 

หลักเกณฑและวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงาน ฉบับลงวันท่ี                

๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ขอ  ๒  ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เร่ือง 

หลักเกณฑและวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ฉบับลงวัน ท่ี                 

๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เร่ือง การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

อธิการบดี ฉบับลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ขอ  ๔   ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ

ดําเนินงานของหัวหนาสวนงาน ฉบับลงวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ 

 ขอ  ๕  ในประกาศนี้ 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
 “ผูบริหาร”  หมายความวา  อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก

ผูอํานวยการวิทยาลัย หรือผูบริหารที่เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาสวนงานหรือคณะ 

  ขอ ๖  วัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ๖ .๑  เ พ่ือติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผูบริหารตามขอตกลง          

การปฏิบัติงาน ของผูบริหาร ท่ีใหไวตอสภามหาวิทยาลัย  
 



๖.๒  เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบผลการปฏิบัติงาน ของผูบริหาร สภาพ

ปญหา อุปสรรคในการบริหารงาน เพ่ือใชขอมูลในการสนับสนุน ใหขอเสนอแนะและสงเสริมแกผูบริหาร 
 ๖.๓  เพ่ือการพัฒนาการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๖.๔  เพ่ือใชประกอบการเพ่ิมเงินเดือนประจําป 

 ขอ ๗  ใหสภามหาวิทยาลัยประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผูบริหารเมื่อดํารงตําแหนง

ครบรอบในปท่ี ๒ ในปท่ี ๓ และปท่ี ๔  

 ขอ ๘   ใหผูบริหารจัดทําเปาหมายและแผนการปฏิบัติงาน เสนอใหสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาหลังจากสภามหาวิทยาลัยมีมติใหดํารงตําแหนงผูบริหารในสวนงานน้ัน ภายในเวลา ๙๐ วัน โดย

เปาหมายและแผนการปฏิบัติงานนั้นจะตองระบุในเร่ืองจํานวนและระยะเวลาไวดวย 

 ขอ ๙   ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 
๙.๑  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานอธิการบดี มีองคประกอบดังนี้  

(๑) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย   เปน  ประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปน  กรรมการ 
     จํานวน ๑ คน     

(๓) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เปน  กรรมการ 
 จํานวน ๑ คน 

(๔) ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน  เปน  กรรมการ 
(๕) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เปน  เลขานุการ 
(๖) หัวหนาฝายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย เปน  ผูชวยเลขานุการ 

๙.๒  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน 

ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการวิทยาลัย หรือผูบริหารที่เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาสวนงาน     

หรือคณะ มีองคประกอบดังนี้  

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ เปน ประธานกรรมการ 
(๒) ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน/หรือ เปน กรรมการ 
     ผูแทน     

(๓) อธิการบดี เปน กรรมการ 
(๔) คณบดี หรือผูอํานวยการสถาบัน  หรือ  เปน กรรมการ 

ผูอํานวยการสํานัก หรือผูอํานวยการวิทยาลัย  
หรือผูบริหารที่เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ 
เทียบเทาสวนงานหรือคณะซึ่งมิใชผูถูกประเมิน 

(๕) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เปน กรรมการและเลขานุการ 
(๖) หัวหนาฝายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย เปน ผูชวยเลขานุการ 

 



  ขอ ๑๐  ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันครบกําหนดเวลาตามขอ ๗ ใหผูบริหารจัดทํารายงาน

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังท่ีไดปฏิบัติไปแลว  ท่ีกําลังปฏิบัติอยูและท่ียังมิไดปฏิบัติพรอมเอกสารอางอิง 

เสนอตอคณะกรรมการ โดยคํานึงถึงความสอดคลองในเรื่องตอไปนี้ 
 ๑๐.๑  เปาหมายและแผนปฏิบัติงานตามท่ีไดเสนอตอสภามหาวิทยาลัยไว     

ตามขอ ๘ 
 ๑๐.๒  วิสัยทัศน วัตถุประสงค พันธกิจและเปาหมาย ของมหาวิทยาลัย และของ

สวนงานท่ีดํารงตําแหนงบริหาร 
 ๑๐.๓  นโยบาย และแนวทางการบริหารที่แถลงไวตอกรรมการสรรหาหรือ

ประชาคมในกระบวนการสรรหา 

 ขอ ๑๑  ในการประเมินการปฏิบัติงานของผูบริหารใหคณะกรรมการคํานึงถึงประเด็น  

ดังนี้ 
 ๑๑.๑  ความสอดคลองและสัมฤทธิผลตามกฎหมาย วิสัยทัศน วัตถุประสงค  

พันธกิจ เปาหมายในการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและงบประมาณของมหาวิทยาลัยและของสวนงาน            

ท่ีผูบริหารนั้น ดํารงตําแหนง 
 ๑๑.๒  ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารจัดการของผูบริหาร 

 ขอ ๑๒  ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ ถูกประเมิน  

โดยเฉพาะในเร่ืองผลสัมฤทธิ์ของงานทั้งคุณภาพและปริมาณ เร่ืองพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และเร่ือง   

หลักธรรมาภิบาล ท้ังนี้ใหคณะกรรมการพิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้  
๑๒.๑  เปาหมาย และแผนการปฏิบัติงานท่ีผูบริหาร ผูถูกประเมินไดเสนอไวตอ              

สภามหาวิทยาลัย ตามขอ ๘ 
๑๒.๒  รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีผูบริหารผูถูกประเมิน ไดเสนอตอ

สภามหาวิทยาลัยไวตาม ขอ ๑๐ 
๑๒.๓  วิสัยทัศน  วัตถุประสงค พันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย และ

ของคณะหรือหนวยงานท่ีผูบริหารผูถูกประเมินดํารงตําแหนง 
๑๒.๔  นโยบายและแนวทางการบริหารที่ผูบริหารผูถูกประเมินไดแถลงไวตอ

กรรมการสรรหาหรือประชาคมในกระบวนการสรรหา 
ในการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน ใหคณะกรรมการคํานึงถึงเปาหมายและ

แผนการปฏิบัติงาน รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีผูบริหารผูถูกประเมินไดเสนอไวตามวรรค

หนึ่ง ประกอบกับรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือของหนวยงานท่ี

ผูบริหารผูถูกประเมินดํารงตําแหนง แลวแตกรณี 
ในการประเมินปริมาณการปฏิบัติงาน ใหคณะกรรมการคํานึงถึงตัวช้ีวัดท่ีใชใน

การประเมินการบริหารงานของผูบริหารผูถูกประเมิน ประกอบกับผลการประเมินการปฏิบัติงานตาม     

คํารับรองการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยหรือของหนวยงานท่ีผูบริหารผูถูกประเมินดํารงตําแหนง    

แลวแตกรณี 



ในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ระดับธรรมาภิบาล  ใหคณะกรรมการพิจารณา

จากรายงานผลการตรวจสอบภายใน รายงานงบการเงิน และผลสัมภาษณบุคลากรสายวิชาการ             

สายสนับสนุนวิชาการและนิสิตของมหาวิทยาลัยหรือของหนวยงานท่ีผูบริหารผูถูกประเมินดํารงตําแหนง 

แลวแตกรณี 

 ขอ ๑๓  เสนอผลการประเมินตอสภามหาวิทยาลัย โดยใหคณะกรรมการจัดทํารายงาน

ประกอบดวย ผลการประเมิน พรอมดวยปญหา อุปสรรคหรือขอจํากัดอ่ืนในการปฏิบัติงานของผูบริหาร         

ผูถูกประเมิน รวมท้ังขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ในประการท่ีจะกอใหเกิดการพัฒนาหรือปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานของผูบริหารผูถูกประเมิน ผูบริหารอื่น หนวยงานหรือมหาวิทยาลัยตอไปดวย 
 ใหคณะกรรมการสงสําเนารายงานผลการประเมินตามวรรคหนึ่งใหแกบุคคล/กลุมบุคคล 

ดังตอไปนี้ 
 ๑๓.๑  ผูบริหารผูถูกประเมิน 
 ๑๓.๒  คณะกรรมการสรรหาผูบริหารมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการสรรหา

ผูบริหารหนวยงานท่ีผูบริหารผูถูกประเมินดํารงตําแหนง แลวแตกรณี เพ่ือใชประกอบการสรรหาผูบริหาร

มหาวิทยาลัยหรือผูบริหารสวนงาน ท่ีผูบริหารนั้นดํารงตําแหนง แลวแตกรณีตอไป 

ขอ ๑๔  ใหสภามหาวิทยาลัยประเมินรายงานจากคณะกรรมการพรอมสรุปความเห็นเพ่ือ

เสนอแนะแกผูบริหารผูถูกประเมินเพ่ือนําไปประกอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานตอไป 

ขอ ๑๕  เม่ืออธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานักผูอํานวยการ

วิทยาลัย หรือผูบริหารที่เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาสวนงานหรือคณะ ลาออกจากตําแหนงกอนครบ

วาระ หรือดํารงตําแหนงครบวาระ ใหจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

ขอ ๑๖  ใหคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารท่ีสภามหาวิทยาลัยได

แตงตั้งไวแลวกอนวันท่ีประกาศนี้มีผลใชบังคับ ยังคงมีอํานาจและหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูบริหารตามท่ีไดรับแตงตั้งตอไปไดจนแลวเสร็จ 

ขอ  ๑๗  ใหนายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการตามประกาศน้ี 
 

   ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 

                                                                        

                                                                    (ศาสตราจารย ดร.จรัญ  จันทลักขณา) 
               นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 


