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(ฉบับปรับปรุงในสวนของการติดตาม และประเมนิผลฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561)  

 

 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน  

และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน 
 
 

 



การปรับการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2561 ไดเห็นชอบคูมือ 
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และนายกสภามหาวิทยาลัยไดลงนามประกาศใช
ไปแลวเม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2561 และไดนํามาใชในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 
2560) แลวนั้น  
 ดวยคณะกรรมการ ในการประชุมครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 17 สิงหาคม 2561 ไดพิจารณาเรื่องการ
ดําเนินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) แลวเห็นวาปจจุบันในแตละ
ปงบประมาณ มหาวิทยาลัยและสวนงานจะมีการเจรจาตอรองตัวชี้วัด และคาเปาหมาย เพ่ือผลักดันให
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุผลตามท่ีกําหนดไว ดังนั้นการติดตาม และประเมินผลฯ จึงควรเนนและให
ความสําคัญกับตัวชี้วัด และคาเปาหมายดังกลาวใหมากข้ึน เพ่ือผลักดันใหแผนพัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุผล 
รวมท้ังควรคํานึงถึงนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานฯ ท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนา หรือแกไขปญหาของ
สวนงานดวย  
 คณะกรรมการ จึงเสนอใหปรับ สวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 (ของดานท่ี 1) รวมท้ังคาน้ําหนัก ในการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) โดยไดเสนอ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2561 วันท่ี 12 กันยายน 2561 พิจารณา ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
แลวใหความเห็นชอบ และใหคณะกรรมการนํามาปรับรายละเอียดในคูมือฯ ตอไป 
 คณะกรรมการ จึงไดนําคูมือการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาปรับ 
ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)   
 
 
 
 
 
 

   
                               

   
  

 
  

  

   
    

  
 



คํานํา 
 

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดประกาศใชขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑวิธีการติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่อ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยกําหนดใหมีการติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานทุกปงบประมาณ และ
กําหนดหลักเกณฑข้ันตอน ตัวชี้วัดการติดตาม และประเมินผลอยางกวางๆ นอกจากนั้นในแตละปให
คณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบดวย  

       ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการไดพิจารณากําหนด
หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผล ตามท่ีกําหนดในขอบังคับ รวมท้ังการมุงเนนใหสวนงานและ
หัวหนาสวนงานไดดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือรวมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และการดําเนินงาน
ตางๆ ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมท้ังสามารถสรางงานท่ีทาทาย โดยในการพิจารณากําหนด
หลักเกณฑตางๆ คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบบ กลไก และมาตรการในการติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน มาชวยพิจารณาดวยเพ่ือ
การมีสวนรวม รวมท้ังเพ่ือใหการติดตาม และประเมินผลเกิดประโยชนกับทุกฝายมากข้ึน  

           คณะกรรมการ ไดจัดทําคูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้ึน เพ่ือเปน
แนวทางการปฏิบัติงาน โดยจะกําหนดรายละเอียดองคประกอบ คาน้ําหนัก ข้ันตอนวิธีการเก็บขอมูล การคิด
คะแนน การติดตามและประเมินผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) 
อยูในสวนท่ี 2-3 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) อยูในสวนท่ี 4-5 
และสวนท่ี 6 เปนแบบฟอรมการกรอกขอมูลตางๆ   

 คณะกรรมการ หวังวา คูมือ การติดตาม และประเมินผล นี้จะเปนประโยชนแกทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
และมุงหวังใหการติดตาม และประเมินผลนี้ เปนสวนหนึ่งท่ีจะสะทอนภาพการดําเนินงานของแตละสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน โดยสิ่งสําคัญท่ีสุดคือทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังผูบริหารสวนงาน บุคลากร 
มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย ไดนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ไปใชประโยชนในการปรับปรุงและ
พัฒนาสวนงาน มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน     

 
 
 

 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน  
 และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
 2 กุมภาพันธ 2561  
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สารบัญ 
 

  หนา 
คํานํา  ก 
สารบัญ  ข 
สรุป สรุป คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ

หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ฉ 

สวนท่ี 1 หลักการในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน                               
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 1. ความเปนมา 1 
 2. วัตถุประสงค 2 
 3. คําจํากัดความ 3 
 4. คณะกรรมการ 4 
 5. หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผล 5 
 6. หลักการทํางานของคณะกรรมการ  6 
 7. องคประกอบและคาน้ําหนักการติดตาม ประเมินผล 6 
 8. หลักเกณฑการคิดคะแนนการติดตาม และประเมินผล 7 
 9. การแปลความหมายคะแนนการติดตาม และประเมินผล 10 
 10. ขอบเขตของการติดตาม และประเมินผล 10 
 11. ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผล 12 
 12. การตรวจสอบ สอบทานขอมูล 15 
 13. การจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
15 

 14. การนําผลการติดตาม และประเมินผล ไปใชประโยชน 15 
สวนท่ี 2 

 
แนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 1. วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 16 
 2. แนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 16 
 3. สรุปองคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ คาน้ําหนักและวิธีการเก็บขอมูล 18 
 4. ผูเก่ียวของท่ีเชิญมาสนทนากลุม 19 
 5. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 19 
 6. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 21 
 7. สรุปแนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
22 

สวนท่ี 3 
 

แนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวน
งาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 1. วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 23 
 2. แนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 23 
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  หนา 
 3. สรุปองคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ คาน้ําหนักและวิธีการเก็บขอมูล 25 
 4. ผูเก่ียวของท่ีเชิญมาสนทนากลุม 26 
 5. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 26 
 6. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 27 
 7. สรุปแนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา

สวนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
28 

สวนท่ี 4 
 

แนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 1. วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 29 
 2. แนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 29 
 3. สรุปองคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ คาน้ําหนักและวิธีการเก็บขอมูล 32 
 4. ผูเก่ียวของท่ีเชิญมาสนทนากลุม 33 
 5. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 34 
 6. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 35 
 7. สรุปแนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
36 

สวนท่ี 5 
 

แนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวน
งาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 1. วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 37 
 2. แนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 37 
 3. สรุปองคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ คาน้ําหนักและวิธีการเก็บขอมูล 39 
 4. ผูเก่ียวของท่ีเชิญมาสนทนากลุม 40 
 5. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 40 
 6. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 41 
 7. สรุปแนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา

สวนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
42 

สวนท่ี 6 
 

แบบฟอรมท่ีใชในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 

43 

 ปค.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 44 
 ปค.2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน  47 
 ปค.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  50 
 ปค.4 แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ี

ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) 
51 

 ปค.5 แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และ
คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน 
(โดยหัวหนาสวนงาน) 

53 

 ปค.6 แบบรายงานแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน 56 
 ปค.7 แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 58 

ค 
 



  หนา 
 ปค.8 แบบบันทึกขอมูลการสนทนากลุม 60 
 ปค.9 สรุปรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ

ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
61 

ภาคผนวก   
 ภาคผนวก 1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และ

ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
พ.ศ. 2560 

65 

 ภาคผนวก 2 สรุปจํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานท่ีจะตองดําเนินการติดตาม 
และประเมินผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

70 

 ภาคผนวก 3 ปฏิทินการติดตาม และประเมินประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงาน 

73 

 ภาคผนวก 4 รูปแบบเลม รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 

79 

 ภาคผนวก 5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน  และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี และหัวหนาสวนงาน
ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

80 

 ภาคผนวก 6 คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบบ กลไก และมาตรการใน
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน  และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทาคณะ 

82 

 

 

ง 
 



สารบัญตาราง 

  หนา 
ตารางท่ี 1   สรุปองคประกอบ คาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน

งาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
6 

ตารางท่ี 2 สรุปองคประกอบ คาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

7 

ตารางท่ี 3 วิธีการคิดคะแนนผลการดําเนินงาน 8 
ตารางท่ี 4 กลุมผูเก่ียวของท่ีเชิญมาสนทนากลุม 10 
ตารางท่ี 5     สรุปข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ

หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
13 

ตารางท่ี 6   สรุปองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

18 

ตารางท่ี 7   สรุปองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

25 

ตารางท่ี 8 สรุปองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

32 

ตารางท่ี 9 สรุปองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

39 

ตารางท่ี 10 รายชื่อแบบฟอรมท่ีใชในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 

43 

 

สารบัญแผนภาพ 

  หนา 
แผนภาพท่ี 1   สรุปแนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
22 

แผนภาพท่ี 2  สรุปแนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

28 

แผนภาพท่ี 3   สรุปแนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

36 

แผนภาพท่ี 4   สรุปแนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

42 

 

จ 
 



บทสรุป  
คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ ดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ี
ของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2560 และมุงเนนใหการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานไดมีการ
ปรับปรุงและการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมท้ังสามารถสรางงานท่ีทาทาย 
 
1. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
 1.1 วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน (ขอ 7 ของขอบังคับฯ) 
               (1) เพ่ือติดตามระดับความสําเร็จและพัฒนาการในการดําเนินงานของสวนงานท่ีสอดคลองกับ
ทิศทาง และนโยบาย ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีกําหนด 
               (2) เพ่ือวัดระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน 
               (3) เพ่ือใหทราบปญหา อุปสรรค และใหขอเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 

     1.2 วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (ขอ 9 ของ
ขอบังคับฯ) 
               (1) เพ่ือประเมินระดับความสําเร็จของการบรรลุตามคํารับรองการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง
หัวหนาสวนงาน 
               (2) เพ่ือประเมินความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน  
               (3) เพ่ือประเมินคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
 

2. จํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานท่ีจะตองติดตามและประเมินผล 
          2.1 สวนงานท่ีจะตองติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีปละ 18 สวนงาน 
 2.2 หัวหนาสวนงานท่ีจะตองติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจํานวน 16 ราย และ 15 ราย ตามลําดับ (เนื่องจากแตละปหัวหนาสวนงานบางรายมี
ระยะเวลาการมาปฏิบัติหนาท่ียังไมครบระยะเวลาการติดตาม และประเมินผลตามท่ีกําหนดในขอบังคับ) 

ฉ 
 



3. องคประกอบของการติดตาม และประเมินผล 
     3.1 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

สวนงาน หัวหนาสวนงาน 
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 

มี 3 ดาน 

คา
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 
มี 2 ดาน 

คา
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของ
สวนงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ          
 สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจําป (ตามแผนมหาวิทยาลัย)  
         สวนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาภายใน (สกอ.) 

70 
 

   40 
 

    30 

ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ          
 สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจําป (ตามแผนมหาวิทยาลัย)  
          สวนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาภายใน (สกอ.)  

60 
 

  30 
 

  30 

ดานท่ี 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือ
ของบุคลากรในสวนงาน  

30 ดานท่ี 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล 
(Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน 

40 

ดานท่ี 3 การบริหารจัดการสวนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน) 

-- 

รวม 100 รวม 100 

 3.2 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สวนงาน หัวหนาสวนงาน 
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 

มี 4 ดาน 

คา
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

องคประกอบการติดตาม และประเมนิผลฯ 

มี 2 ดาน 

คา
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของ
สวนงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ  
     สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําป (ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย จากการเจรจา
ตอรองกับอธิการบดี) 
 (ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย สถาบัน 
สํานัก ยังไมไดมีการเจรจาตอรองกับอธิการบดี ให
รายงานเฉพาะสวนท่ี 2 และสวนท่ี 3 คานํ้าหนัก
สวนละ 30) 
      สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของ
หัวหนาสวนงาน  
 (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวน
งานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาของ
สวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง) 
      สวน ท่ี  3  ผลการประ เมินคุณภาพการ 
ศึกษาภายใน (สกอ.) 

60 
 
    30 

 
 
 
 
 
 

    10 
 
 
 
 

     20 

ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ  
     สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําป (ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย จากการเจรจา
ตอรองกับอธิการบดี) 
 (ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย สถาบัน 
สํานัก ยังไมไดมีการเจรจาตอรองกับอธิการบดี ให
รายงานเฉพาะสวนท่ี 2 และสวนท่ี 3 คานํ้าหนัก
สวนละ 30) 
      สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของ
หัวหนาสวนงาน  
 (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวน
งานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาของ
สวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง) 
      สวน ท่ี  3  ผลการประ เมินคุณภาพการ 
ศึกษาภายใน (สกอ.) 

60 
 
    30 

 
 
 
 
 
 

    10 
 
 
 
 

     20 

ดานท่ี 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือ
ของบุคลากรในสวนงาน  

30 ดานท่ี 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล 
(Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน 

40 

ดานท่ี 3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงานของสวนงาน  

10 
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สวนงาน หัวหนาสวนงาน 
ดานท่ี 4 การบริหารจัดการสวนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน) 

--  

รวม 100 รวม 100 

 
4. คะแนนการติดตาม และประเมินผล และการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังนี้ 
 4.1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนงาน/ระดับความสําเร็จตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 
มาจาก คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับ
อธิการบดี) ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน และผลการประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาภายใน (สกอ.) ซ่ึงคณะกรรมการจะพิจารณาสอบทานขอมูลผลการดําเนินงานและใหคะแนน 
 4.2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน มาจาก คะแนนเฉลี่ยการตอบ
แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดย
บุคลากร) โดยบุคลากร 3 กลุม คือ (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมท้ังท่ีมีฐานะ
เทียบเทา) ท้ังหมดในสวนงาน และ (3) สํานักงานคณบดี                      
 4.3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน มาจาก สวนงานวิเคราะหเรื่อง
สําคัญ จําเปนเรงดวนไมเกิน 5 เรื่อง แลวเขียนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน 

และคณะกรรมการจะพิจารณาและใหคะแนน  
 4.4 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล 
(Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน มาจาก หัวหนาสวนงานเขียนสรุปรายงาน
ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีสงผล
ตอความสําเร็จในการทํางาน ประมาณ 1-2 หนากระดาษ A4 และสงใหคณะกรรมการประจําสวนงานประเมิน
ใหคะแนน หลังจากนั้นคณะกรรมการจะพิจารณาใหคะแนน  
 อนึ่งคณะกรรมการไดเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอการบริหารงาน
ของคณะ โดยใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ผานทาง
ระบบ online แตไมนํามาคิดคะแนน       
    
5. การเชิญผูเกี่ยวของมารวมสนทนากลุม 
 คณะกรรมการเชิญผูเก่ียวของกับการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวน
งาน อาทิ คณะกรรมการประจําสวนงาน บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา มาสนทนา
กลุม (การสนทนากลุมไมมีคะแนน) จํานวน ประมาณ 272 คน เพ่ือการมีสวนรวม และเพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกท่ี
ครอบคลุมมิติตางๆ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 

 

6. คะแนน และการแปลความหมายคะแนน 
 6.1 นําคะแนนผลการดําเนินงานของสวนงาน มาคํานวณตามหลักเกณฑท่ีกําหนด แลวคิดคะแนน
เปนรอยละ ใชทศนิยม 2 ตําแหนง  
 6.2 นําคะแนนผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน มาคํานวณตามหลักเกณฑท่ีกําหนด แลวคิด
คะแนนเปนรอยละ ใชทศนิยม 2 ตําแหนง  
 6.3 กําหนดระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวน
งาน และการแปลความหมายคะแนนโดยจะใชหลักเกณฑเดียวกัน ดังนี้ 
 

ซ 
 



รอยละ ระดับความสําเร็จ 
คะแนนรอยละ 90 ข้ึนไป ดเีดน 
คะแนนรอยละ 80-89 ดมีาก 
คะแนนรอยละ 70-79 ด ี
คะแนนรอยละ 60-69 พอใช/ปานกลาง 
คะแนนรอยละ 50-59 นอย 
คะแนนนอยกวารอยละ 50 ตองปรับปรุง 

 
7. การจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลฯ 
 การจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน จะจัดทําเปนเลมเดียวกัน เพ่ือใหเห็นภาพรวมการดําเนินการของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงานท้ังหมดในมหาวิทยาลัย โดยรายงานจะประกอบดวย อาทิ 
 7.1 บทสรุปผูบริหาร  
 7.2 ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน จํานวน 18 สวนงาน และผลการ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จํานวน 16 ราย และ 15 รายตามลําดับ (เนื่องจากหัวหนาสวนงานบางราย มีระยะเวลาการมา
ปฏิบัติหนาท่ียังไมครบระยะเวลาการติดตาม และประเมินผลตามท่ีกําหนดในขอบังคับ)  
 7.3 จุดเดนและผลงานในรอบปท่ีผานมา                 
 7.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 
8. การนําผลการติดตาม และประเมินผล ไปใชประโยชน 
 8.1 หัวหนาสวนงานรับทราบผลการดําเนินงาน และนําขอสังเกต ขอเสนอแนะไปใชในการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 8.2 อธิการบดี   
 - กํากับติดตามการทํางาน รวมท้ังการสนับสนุน ผลักดันการทํางานของแตละสวนงาน ไดอยาง
ครบถวน ชัดเจน  
 - นําผลการประเมินการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ไปใชประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน การใหเงินรางวัล หรือคาตอบแทนอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

 8.3 สภามหาวิทยาลัย  
 - สนับสนุน ผลักดัน ใหขอเสนอแนะในการทํางานของแตละสวนงาน หัวหนาสวนงาน ไดอยาง
ครบถวน ชัดเจน 
 8.4 ผูเก่ียวของกลุมอ่ืนๆ อาทิ คณะกรรมการประจําสวนงาน บุคลากร นักศึกษา 
                - รับทราบผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน และรวมมือ
กันทํางานเพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาสวนงาน ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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สวนที่ 1 
หลักการในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน  
 
1. ความเปนมา 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22 (19) กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยมี
หนาท่ีและอํานาจ ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนงานท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ มหาวิทยาลัยจึงไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและ
หัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพ่ือ
เปนเครื่องมือและกลไกใหสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน รวมท้ังกระตุนใหสวนงาน หัวหนาสวนงานไดมีการพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง ซ่ึงจะชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 
  ท้ังนี้ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
พ.ศ. 2560 นี้ กําหนดใหมีการติดตาม และประเมินผล 2 เรื่อง คือ  
 1. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน  
 โดยมีสวนงานท่ีจะตองติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปละ 18 สวนงาน รายชื่อสวนงานตามภาคผนวก 2 หนา 70 
 2. การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน  
 โดยมีหัวหนาสวนงานท่ีจะตองติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 และปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 16 ราย และ 15 ราย ตามลําดับ  
                (เนื่องจากแตละปหัวหนาสวนงานบางรายมีระยะเวลาการมาปฏิบัติหนาท่ียังไมครบระยะเวลาการ
ติดตาม และประเมินผลตามท่ีกําหนดในขอบังคับ) รายชื่อหัวหนาสวนงานตามภาคผนวก 2 หนา 70 
 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 10/2560 เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2560 ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ และมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 2344/2560 ลง
วันท่ี 6 พฤศจกิายน 2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ตั้งแตวันท่ี 12 
ตุลาคม พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดยมีศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ (รายชื่อคณะกรรมการตามภาคผนวก 5 หนา 80) 
 ดวยขอบังคับไดกําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผล อยางกวางๆ นอกจากนั้นยัง
กําหนดวาในแตละปงบประมาณ ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน รวมท้ังกําหนดระดับของผล
การประเมินและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหความเห็นชอบ และแจงใหหัวหนาสวนงานทราบกอนเริ่ม
ปงบประมาณถัดไปไมนอยกวาหกสิบวัน  
             คณะกรรมการไดประชุมพิจารณาหลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลแลว และ
กําหนดใหมีการติดตาม และประเมินผลตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนตนไป เพ่ือประโยชนตอการทํางาน 
อยางไรก็ตาม เนื่องจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดผานมาระยะหนึ่งแลว การกําหนด
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หลักเกณฑ ตัวชี้วัดตางๆ จะนําระบบ กลไกท่ีสวนงานดําเนินการอยูแลวมาใชเพ่ือมิใหเปนภาระแกผูบริหาร 
สวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 การกําหนดหลักเกณฑ ตัวชี้วัดจะมีมากข้ึนเพ่ือประโยชนตอการพัฒนาการ
ดําเนินงานของสวนงาน และมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นการติดตาม และประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 หัวหนาสวนงานจะตองจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในระยะเวลากระชั้นชิด เนื่องจากเปนการ
ดําเนินการครั้งแรกของขอบังคับนี้ แตในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะเวลา และการดําเนินงานจะเปนไป
ตามท่ีขอบังคับกําหนดไว 
 สําหรับการหลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผล คณะกรรมการไดยึดขอบังคับ รวมท้ัง
การมุงเนนใหสวนงานและหัวหนาสวนงานไดดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือรวมรับผิดชอบและ
ผลักดันการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมท้ังการดําเนินงานของสวนงานและการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานได
มีการปรับปรุงและการพัฒนาอยางตอเนื่องและสามารถสรางท่ีทาทาย นอกจากนั้น คณะกรรมการไดแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบ กลไก และมาตรการในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (รายชื่อคณะอนุกรรมการตามภาคผนวก 6 หนา 82) มาชวย
พิจารณากําหนดองคประกอบ คาน้ําหนัก การเก็บขอมูล ฯลฯ ดวยเพ่ือการมีสวนรวม และเพ่ือใหการติดตาม 
และประเมินผลเกิดประโยชนมากข้ึน  
 คณะกรรมการไดนําหลักเกณฑแนวทาง ข้ันตอนท่ีกําหนดไวแลวมาจัดทํา คูมือ การติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 และประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานของทุกฝายท่ีเก่ียวของ โดยคูมือ
นี้ จะนําเสนอแนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผล 2 ปงบประมาณ คือ  
 1. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 อยูในสวนท่ี 2 และ 3 ของคูมือ 
 2. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยูในสวนท่ี 4 และ 5 ของคูมือ 
 โดยในแตละปงบประมาณ จะมีรายละเอียดข้ันตอน วิธีการเก็บขอมูลโดยละเอียด เพ่ือใหสวนงาน
และผูเก่ียวของนําไปใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตอไป 

   
2. วัตถุประสงค  

          2.1 วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน (ขอ 7 ของ
ขอบังคับฯ) 
               (1) เพ่ือติดตามระดับความสําเร็จและพัฒนาการในการดําเนินงานของสวนงานท่ีสอดคลองกับ
ทิศทาง และนโยบาย ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีกําหนด 
               (2) เพ่ือวัดระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน 
               (3) เพ่ือใหทราบปญหา อุปสรรค และใหขอเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 

          2.2 วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (ขอ 9 
ของขอบังคับฯ) 
               (1) เพ่ือประเมินระดับความสําเร็จของการบรรลุตามคํารับรองการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง
หัวหนาสวนงาน 
               (2) เพ่ือประเมินความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน  
               (3) เพ่ือประเมินคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน 
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3. คําจํากัดความ 

สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
นายกสภามหาวิทยาลัย หมายถึง นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อธิการบด ี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
สวนงาน หมายถึง สวนงานตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งสวนงานของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 
ยกเวน สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา 

หัวหนาสวนงาน หมายถึง คณบดีของคณะวิชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก  
ยกเวน ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี และ 
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ศูนย สถาบัน สํานัก หมายถึง ศูนยคอมพิวเตอร สํานักหอสมุดกลาง หอศิลป  
ยกเวน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผอ.ศูนย สถาบัน สํานัก หมายถึง ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ผูอํานวยการ
หอศิลป ยกเวน ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

ประธานคณะกรรมการ หมายถึง ประธานคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

กรรมการ หมายถึง กรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

ฝายเลขานุการ หมายถึง เลขานุการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ือ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

ป/รอบป ปงบประมาณแผนดิน 
ขอบังคับ หมายถึง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และ

ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงาน
ท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

การติดตาม และประเมินผล หมายถึง การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ี
ของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน 

หมายถึง การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน จํานวน 18 สวนงาน 
(รายช่ือสวนงานตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งสวนงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 
ยกเวนสํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา)  

การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 

หมายถึง การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน  
ซึ่งหัวหนาสวนงานท่ีจะตองติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีจะตองมีระยะเวลา
ทํางานตามท่ีขอบังคับกําหนดไว  

รายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผล 

หมายถึง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

อนุกรรมการ หมายถึง อนุกรรมการท่ีคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน แตงตั้งข้ึนเพ่ือชวยในการดําเนินงาน
ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย    
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คูมือ หมายถึง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย/
สนง.สภาฯ 

หมายถึง สํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
4. คณะกรรมการ 

 4.1 องคประกอบของคณะกรรมการ 
       ตามขอ 14 ของขอบังคับ กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ ประกอบดวย 
 (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหนึ่งคน  ประธานกรรมการ 
 (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสองคน กรรมการ 
 (3) อธิการบดี      กรรมการ 
 (4) ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวนหนึ่งคน   กรรมการ 
 ใหผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เปนเลขานุการ และอาจจะมีผูชวยเลขานุการไดอีกไม
เกินสองคน 

 4.2 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 
 ตามขอ 16 ของบังคับ ไดกําหนดหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการ ดังนี้ 
 1) ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการพิจารณาเงินเดือน การใหเงินรางวัล หรือคาตอบแทนอ่ืนท่ี
เก่ียวของของหัวหนาสวนงานตออธิการบดี รวมท้ังเสนอแนะการใหหัวหนาสวนงานพนจากตําแหนงตอสภา
มหาวิทยาลัย 
 2) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และมอบหมายใหกระทําการ
ใดๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ีไดตามท่ีเห็นสมควร 
 3) เชิญผูบริหาร คณาจารย ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา ผูใชบัณฑิต รวมท้ังผูเก่ียวของ
อ่ืนมาชี้แจง หรือขอขอมูลจากบุคคลดังกลาว รวมถึงการเขาถึงขอมูลของมหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชนตอการ
ติดตามและประเมินผล 
 4) ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานของสวนงาน หรือการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
ตอหัวหนาสวนงาน อธิการบดี และสภามหาวิทยาลัย 
 5) อํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้หรือตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  

 4.3 วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ 
              ขอ 14 วรรคหา ของขอบังคับ กําหนด ในกรณีท่ีประธานกรรมการ กรรมการ ตามขอ (1) หรือ 
(2) พนจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูนั้นปฏิบัติ
หนาท่ีตอไป เวนแตสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งประธานกรรมการ หรือกรรมการตาม (1) หรือ (2) ข้ึนแลว 
                ขอ 15 ของขอบังคับ กําหนด ประธานกรรมการและกรรมการ มีวาระการดํารงตําแหนงสี่ปนับแต
วันท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
                คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณบดี และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ไดรับการแตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัย
เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2560 ดังนั้นคณะกรรมการจะมีวาระถึงวันท่ี 11 ตุลาคม 2564 
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5. หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผล 

     5.1 หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
           ขอ 8 ของขอบังคับ กําหนด หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน ดังนี้ 
 (1) ในแตละปงบประมาณ ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนด หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานทุกสวนงาน และเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบภายในหกสิบ
วันกอนสิ้นปงบประมาณ 
 (2) ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานแตละสวนงานตาม
หลักเกณฑและข้ันตอนท่ีกําหนดไวใน (1)  
 (3) ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานเสนอสภา
มหาวิทยาลัยภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นสุดปงบประมาณ ท้ังนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาใหทํารายงาน
รวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานหรือแยกเปนแตละสวนกันก็ได 

      5.2 หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
            ขอ 10 ของขอบังคับ กําหนด หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี
ของหัวหนาสวนงาน ดังนี้ 
 (1) ใหหัวหนาสวนงานนําเสนอแผนพัฒนาสวนงานในรอบสี่ปงบประมาณท่ีครอบคลุมระยะเวลา
ดํารงตําแหนง พรอมกําหนดคาเปาหมาย ตัวชี้วัดในแตละปงบประมาณ และเสนอคณะกรรมการพิจารณาเพ่ือ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับตั้งแตวันท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงาน และ
แผนพัฒนาสวนงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว ใหนําไปใชในการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานตอไป  
 ในแตละปงบประมาณ ใหหัวหนาสวนงานนําเสนอแผน ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และคํารับรอง
การปฏิบัติหนาท่ีในแตละปงบประมาณตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันกอนสิ้นปงบประมาณ 
 (2) ในแตละปงบประมาณ ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน รวมท้ังกําหนดระดับของผลการประเมินและเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือใหความเห็นชอบ รวมท้ังแจงใหหัวหนาสวนงานทราบกอนเริ่มปงบประมาณถัดไปไมนอยกวา
หกสิบวัน 
 ท้ังนี้ การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน อยางนอยตองครอบคลุม
ถึงระดับความสําเร็จของการบรรลุตามคํารับรองการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหัวหนาสวนงาน ภาวะความเปนผูนํา 
(Leadership) คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
 (3) ใหหัวหนาสวนงานจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับ
แตวันสิ้นปงบประมาณ 
 (4) ใหคณะกรรมการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห สอบทาน รวมท้ังแสวงหาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือ
ประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน โดยอาจเชิญผูเก่ียวของมา
ใหขอมูลกับคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการอาจกําหนดวิธีการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควรก็ได 
 (5) ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวน
งานเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีหัวหนาสวนงานเสนอรายงานการประเมินตนเองให
คณะกรรมการแลว 
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6. หลักการทํางานของคณะกรรมการ  
 ในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน  
คณะกรรมการยึดหลักการทํางาน ดังนี้ 
 1) การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานและการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวน
งาน  เปนการดําเนินการเพ่ือใหทราบคุณภาพการบริหารงานของหัวหนาสวนงาน และการใหขอสังเกต 
ขอเสนอแนะในการทํางานแกหัวหนาสวนงาน มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการทํางาน และการดําเนินงานท่ีมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  
 ท้ังนี้เนื่องจากผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน มิไดเกิดจากหัวหนาสวนงานคนเดียวแตมี
ปจจัยท่ีเก่ียวของหลายประการ อาทิ ภาควิชา สาขาวิชา บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน มหาวิทยาลยั เปนตน 
 2) การทํางานท่ีเปนกัลยาณมิตรกับหัวหนาสวนงาน และผูเก่ียวของทุกฝาย 
 3) เนนการทํางานท่ีมีสวนรวมกับหัวหนาสวนงาน และผูเก่ียวของทุกฝาย 
 4) การทํางานท่ีไมสรางภาระแกสวนงาน และหัวหนาสวนงานจนเกินไป  
 5) ความโปรงใส ยุติธรรม  
 6) การกําหนดองคประกอบและวิธีการติดตาม และประเมินผลท่ีเอ้ือใหหัวหนาสวนงาน สามารถ
สรางงานท่ีทาทาย รวมท้ังกําหนดกระบวนการท่ีใหหัวหนาสวนงานมีการพัฒนาการทํางานอยางตอเนื่อง  
 7) การกําหนดระบบ กลไกท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของ ผูมีสวนไดสวนเสียกับสวนงาน หัวหนาสวน
งาน ไดเขามามีสวนรวมในการติดตาม และประเมินผล อยางกวางขวาง 
 
7. องคประกอบและคาน้ําหนักในการติดตาม และประเมินผล  
 จากวัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผล รวมท้ังเพ่ือใหการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและสามารถสรางงานท่ีทาทาย คณะกรรมการ จึง
ไดกําหนดองคประกอบ และคาน้ําหนักในการติดตาม และประเมินผล ดังนี ้

 7.1 องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ี
ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
                ตารางท่ี 1 สรุปองคประกอบ คาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

สวนงาน หัวหนาสวนงาน 
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 

มี 3 ดาน 

คา
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 
มี 2 ดาน 

คา
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของ
สวนงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ          
 สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจําป (ตามแผนมหาวิทยาลัย)  
         สวนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาภายใน (สกอ.) 

70 
 

   40 
 

    30 

ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ          
 สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจําป (ตามแผนมหาวิทยาลัย)  
          สวนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาภายใน (สกอ.)  

60 
 

  30 
 

  30 

ดานท่ี 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือ
ของบุคลากรในสวนงาน  

30 ดานท่ี 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล 
(Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน 

40 

ดานท่ี 3 การบริหารจัดการสวนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน) 

-- 

รวม 100 รวม 100 

6 
 



7.2 องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ี
ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
                ตารางท่ี 2 สรุปองคประกอบ คาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สวนงาน หัวหนาสวนงาน 
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 

มี 4 ดาน 

คา
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 

มี 2 ดาน 

คา
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของ
สวนงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ  
     สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําป (ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย จากการเจรจา
ตอรองกับอธิการบดี) 
     (ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย สถาบัน 
สํานัก ยังไมไดมีการเจรจาตอรองกับอธิการบดี ให
รายงานเฉพาะสวนท่ี 2 และสวนท่ี 3 คานํ้าหนัก
สวนละ 30) 
    สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของ
หัวหนาสวนงาน  
 (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวน
งานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหา
ของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง) 
    สวนท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 

60 
 

    30 
 
     
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

     20 

ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ  
     สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําป (ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย จากการเจรจา
ตอรองกับอธิการบดี) 
     (ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย สถาบัน 
สํานัก ยังไมไดมีการเจรจาตอรองกับอธิการบดี ให
รายงานเฉพาะสวนท่ี 2 และสวนท่ี 3 คานํ้าหนัก
สวนละ 30) 
    สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของ
หัวหนาสวนงาน  
 (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวน
งานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหา
ของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง) 
    สวนท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 

60 
 
    30 

 
     
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

     20 

ดานท่ี 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือ
ของบุคลากรในสวนงาน  

30 ดานท่ี 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล 
(Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน 
 

40 

ดานท่ี 3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงานของสวนงาน 

10 

ดานท่ี 4 การบริหารจัดการสวนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน) 

-- 

รวม 100 รวม 100 

8. หลักเกณฑการคิดคะแนนการติดตาม และประเมินผล 
           เนื่องจากองคประกอบของการติดตาม และประเมินผล  มีหลายดานและในแตละดานประกอบดวย
สวนตางๆ จึงกําหนดหลักเกณฑการคิดคะแนนการติดตาม และประเมินผลในแตละสวน ดังนี้           

       8.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับ
อธิการบดี) 
 8.2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนา
สวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง) 
 (1) คะแนน 2 สวนนี้ มาจาก 
 - ขอ 8.1 การเปรียบเทียบคาเปาหมายตามท่ีสวนงานไดเจรจาตอรองกับอธิการบดี กับผลการ
ดําเนินงานวาสําเร็จเพียงใด (แบบฟอรม ปค.1 หนา 44) ใชขอมูลเดียวกับท่ีสวนงานรายงานกองแผนงาน 
 - ขอ 8.2 การเปรียบเทียบคาเปาหมายตามนโยบายท่ีหัวหนาสวนงานกําหนดไว กับผลการ
ดําเนินงานวาสําเร็จเพียงใด (แบบฟอรม ปค.2 หนา 47) 
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 กรณีสวนงานกําหนดคาเปาหมายเปนรอยละ ระยะเวลา ใหนําผลการดําเนินงานท่ีไดมาเทียบ
เพ่ือคิดเปนคะแนน ตามตารางท่ี 3 ดังนี้  
                     ตารางท่ี 3 วิธีการคิดคะแนนผลการดําเนินงาน  

ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย                                           
(กําหนดเปนรอยละ) 

คะแนน
ท่ีได 

ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
(กําหนดเปนระยะเวลา) 

คะแนน 
ท่ีได 

ดําเนินการสําเร็จสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว  
รอยละ 10 ข้ึนไป หรือสูงกวาเปาหมายตามเกณฑท่ี
ตกลงไว 

5.00 
 

ดําเนินการแลวเสร็จกอนระยะเวลาท่ีกําหนด  
3 เดือนข้ึนไป หรือแลวเสร็จกอนระยะเวลาตาม
เกณฑท่ีตกลงไว 

5.00 
 

ดําเนินการสําเร็จสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว 
รอยละ 1-10 หรือสูงกวาเปาหมายตามเกณฑท่ี 
ตกลงไว 

4.50 
 

ดําเนินการแลวเสร็จกอนระยะเวลาท่ีกําหนด  
1 เดือนข้ึนไป หรือแลวเสร็จกอนระยะเวลาตาม
เกณฑท่ีตกลงไว 

4.50 
 

ดําเนินการสําเร็จเทากับเปาหมายท่ีกําหนดไว 3.50 ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 3.50 
ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไว รอยละ  
1-10 หรือต่ํากวาเปาหมายตามเกณฑท่ีตกลงไว 

2.50 
 

ดําเนินการแลวเสร็จหลังระยะเวลาท่ีกําหนด  
1 เดือนข้ึนไป หรือแลวเสร็จหลังระยะเวลาตาม
เกณฑท่ีตกลงไว 

2.50 
 

ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไว รอยละ 10 
ข้ึนไป หรือต่ํากวาเปาหมายตามเกณฑท่ีตกลงไว 

1.00 ดําเนินการแลวเสร็จหลังระยะเวลาท่ีกําหนด  
3 เดือนข้ึนไป หรือแลวเสร็จหลังระยะเวลาตาม
เกณฑท่ีตกลงไว 

1.00 
 

ไมไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว 0 ไมไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว 0 
ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตาม
แผนงาน โครงการท่ีนําเสนอ/ท่ีกําหนดไว                                  

N/A ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตาม
แผนงาน โครงการท่ีนําเสนอ/ท่ีกําหนดไว                                  

N/A 

      (2) คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานผลการดําเนินงานแลวใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปน
รอยละ) 

           8.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
  คะแนนสวนนี้จะใชคะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 

 8.4 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน  

 (1) คะแนนสวนนี้ มาจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4 หนา 51) ซ่ึงบุคลากรมี 3 กลุม คือ         
(1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) ภาควิชา สาขาวิชา ท้ังหมดในสวนงาน (รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเทา ภาควิชา 
สาขาวิชา) และ (3) สํานักงานคณบดี  
 สําหรับศูนย สถาบัน สํานัก มาจาก 2 กลุม คือ (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน และ (2) 
สํานักงานคณบดี 
 ท้ังนี้แบบสอบถาม กําหนดคะแนนความคิดเห็นตอการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน เปนดังนี้                                                

คะแนน ความหมาย 
5 คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมากท่ีสุด 
4 คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมาก 
3 คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง 
2 คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับนอย 
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1 คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับนอยท่ีสุด 
N/A ไมทราบ ไมมีขอมูล หรือไมสามารถประเมินในเรื่องนั้นได 

 (2) คณะกรรมการนําคะแนนการตอบแบบสอบถามของท้ัง 3 กลุม (ศูนย สถาบัน สํานัก มาจาก 2 
กลุม) มาคิดคะแนนเฉลี่ย จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)   

 8.5 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคล่ือนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล 
(Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
 (1) คะแนนสวนนี้ มาจากหัวหนาสวนงานเขียนรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
ประมาณ 1-2 กระดาษ A4 (แบบฟอรม ปค.5 หนา 53) และสงใหคณะกรรมการประจําสวนงาน ประเมินให
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน  
 ท้ังนี้ การพิจารณาใหคะแนนของคณะกรรมการประจําสวนงาน มีหลักเกณฑ ดังนี้ 

คะแนน  ความหมาย 
5 ความสําเร็จในการขับเคลื่อนสวนงาน/ความพึงพอใจ ระดับมากท่ีสุด 
4 ความสําเร็จในการขับเคลื่อนสวนงาน/ความพึงพอใจ ระดับมาก 
3 ความสําเร็จในการขับเคลื่อนสวนงาน/ความพึงพอใจ ระดับปานกลาง 
2 ความสําเร็จในการขับเคลื่อนสวนงาน/ความพึงพอใจ ระดับนอย 
1 ความสําเร็จในการขับเคลื่อนสวนงาน/ความพึงพอใจ ระดับนอยท่ีสุด  

N/A ไมมีขอมูลเพียงพอท่ีจะประเมิน 

 (2) คณะกรรมการพิจารณาสอบทานใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)  

 8.6 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน 
 คะแนนสวนนี้มาจาก สวนงานโดยคณะกรรมการประจําสวนงานเขียนแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน (แบบฟอรม ปค.6 หนา 56) และสงใหคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ 
สอบทานและใหคะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)  

             8.7 การบริหารจัดการสวนงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน) 
 (1) คะแนนสวนนี้ มาจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) (แบบฟอรม ปค.7 หนา 58) ผานระบบ online 
 ท้ังนี้แบบสอบถามกําหนดความคิดเห็นตอการบริหารงานของคณะ แบงเปน ดังนี้  
              คะแนน   ความหมาย 

5 คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมากท่ีสุด 
4 คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมาก 
3 คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง 
2 คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับนอย 
1 คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับนอยท่ีสุด 

N/A ไมทราบ ไมมีขอมูล หรือไมสามารถประเมินในเรื่องนั้นได 

        (2) นําแบบสอบถามของนักศึกษาแตละคณะมาคิดคะแนนเฉลี่ย จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน   
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9. การแปลความหมายคะแนนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
 9.1 นําคะแนนผลการดําเนินงานของสวนงาน มาคํานวณตามหลักเกณฑท่ีกําหนด แลวคิดคะแนน
เปนรอยละ ใชทศนิยม 2 ตําแหนง  
            9.2 นําคะแนนผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน มาคํานวณตามหลักเกณฑท่ีกําหนด แลวคิด
คะแนนเปนรอยละ ใชทศนิยม 2 ตําแหนง  
 9.3 นําคะแนนตามขอ 9.1 ขอ 9.2 มาเทียบกับคะแนนและระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (การแปลความหมายคะแนนระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน จะใชหลักเกณฑเดียวกัน) ดังนี้ 

รอยละ ระดับความสําเร็จ 
คะแนนรอยละ 90 ข้ึนไป ดเีดน 
คะแนนรอยละ 80-89 ดมีาก 
คะแนนรอยละ 70-79 ด ี
คะแนนรอยละ 60-69 พอใช/ปานกลาง 
คะแนนรอยละ 50-59 นอย 
คะแนนนอยกวารอยละ 50 ตองปรับปรุง 

 
10. ขอบเขตของการติดตาม และประเมินผล  
 10.1 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา          
สวนงาน ดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  
           10.2  กลุมผูเก่ียวของในการเก็บขอมูล 
 10.2.1 ผูเก่ียวของท่ีตอบแบบสอบถาม 
 (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน  ตอบแบบฟอรม ปค.4 
 (2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) ตอบแบบฟอรม ปค.4 
 ท้ังหมดในสวนงาน 
 (3) สํานักงานคณบดี ตอบแบบฟอรม ปค.4 
 (4) นักศึกษาของแตละคณะวิชา  ตอบแบบฟอรม ปค.7 
 10.2.2 ผูเก่ียวของท่ีเชิญมาสนทนากลุม 
 เพ่ือการมีสวนรวมและเพ่ือใหทราบปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานในเชิงลึกและครอบคลุมมิติตางๆ 
จึงเชิญผูเก่ียวของมาสนทนากลุม ดังนี้ 
 ตารางท่ี 4 กลุมผูเก่ียวของท่ีเชิญมาสนทนากลุม  

กลุมผูเกี่ยวของท่ีเชญิมาสนทนากลุม 
จํานวน
(คน) 

หมายเหตุ 

(1) ผูทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน สวนงานละ 1 คน จํานวน 18 สวนงาน 18  
(2) เลขานุการสวนงาน ศูนย สถาบัน สํานัก จํานวน 18 สวนงาน    18  
(3) ผูแทนขาราชการ และ/หรือ ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  
     สวนงานละไมเกิน 3 คน จาํนวน 15 สวนงาน (ยกเวนศูนย สถาบัน สํานัก) 

45 ขอ (3) ให
คณะกรรมการ
ประจําคณะ
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กลุมผูเกี่ยวของท่ีเชญิมาสนทนากลุม 
จํานวน
(คน) 

หมายเหตุ 

ประชุมหารือและ
เสนอช่ือ 

(4) ผูแทนขาราชการ และ/หรือ ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
     สวนงานละไมเกิน 3 คน จํานวน 18 สวนงาน   

54 
 

ขอ (4) ให
สํานักงานคณบดี 
ประชุมหารือและ
เสนอช่ือ 

(5) นักศึกษา 
  (5.1) ผูแทนคณะกรรมการนักศกึษาคณะ คณะละไมเกิน 4 คน (14 คณะ) = 56 คน  
  (5.2) ผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  คณะละไมเกิน 3 คน (13 คณะ) = 39 คน 

95 ขอ 5.1-5.2 ให
คณะวิชาแจง
รายช่ือมา 

(6) ศิษยเกา คณะละไมเกิน 3 คน (14 คณะ) = 42 คน                                                                              42 ใหคณะวิชาแจง
รายช่ือมา  

รวม 272  
 หมายเหตุ  1. จํานวนและกลุมผูเก่ียวของอาจจะเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
  2. แบบบันทึกขอมูลการสนทนากลุม ตามแบบฟอรม ปค.8 หนา 60 

 10.3 คณะกรรมการ อาจจะเชิญหัวหนาสวนงานมาสนทนา หรืออาจจะสง ราง รายงานผลการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560/ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอรม ปค.9 หนา 61) ใหหัวหนาสวนงานเพ่ือ
รับทราบผลการติดตาม และประเมินผลในเบื้องตน แลวเปดโอกาสใหชี้แจงในประเด็นตางๆ เพ่ือประโยชนตอ
การติดตาม และประเมินผล  
 10.4 แบบสอบถาม มี 2 ฉบับ คือ 
   (1) แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน (โดยบคุลากร) (แบบฟอรม ปค.4 หนา 51) 
   (2) แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอรม ปค.7 หนา 58) 
 10.5 ชวงเวลาของการติดตาม และประเมินผลฯ  
   (1) การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 
   (2) การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561  
 10.6 สวนงานท่ีจะตองติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจํานวน 18 สวนงาน รายชื่อสวนงาน ตามภาคผนวก 2 หนา 70 
 10.7 หัวหนาสวนงานท่ีจะตองติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจํานวน 16 รายและ 15 ราย ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดตาม
ภาคผนวก 2 หนา 70 
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11. ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผล  
 11.1 คณะกรรมการ พิจารณา 
 (1) หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผล ตามท่ีกําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 21 
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 รวมท้ังเพ่ือใหการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน มี
การปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่องและสามารถสรางงานท่ีทาทาย  
 (2) แตงตั้งอนุกรรมการพิจารณาระบบ กลไก และมาตรการในการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน  และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ เพ่ือพิจารณาองคประกอบ ตัวชี้วัด แบบสอบถาม ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผล ฯลฯ 
เพ่ือการมีสวนรวม และครอบคลุมมิติตางๆ รวมท้ังจะเปนประโยชนมากข้ึน 
 11.2 คณะกรรมการ จัดทํา ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  
 11.3 คณะกรรมการ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หลังจากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามประกาศใชคูมือ ตอไป            
 11.4 ฝายเลขานุการ เผยแพร คูมือ ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยใหประชาคมทราบ 
 11.5 คณะกรรมการ หรืออาจจะมอบหมายใหอธิการบดี (ในฐานะกรรมการ) เชิญหัวหนาสวนงาน
ประชุมเพ่ือชี้แจงข้ันตอนการติดตาม และประเมินผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560/ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 เพ่ือความเขาใจท่ีตรงกันในวิธีการดําเนินงาน (กรณีมอบหมายใหอธิการบดีชี้แจง อาจจะดําเนินการ
ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั) 
 11.6 คณะกรรมการ ดําเนินการ 
 (1) จัดสงคูมือ และแจงใหหัวหนาสวนงานดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560/ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ตามรายละเอียดท่ีกําหนดในคูมือ  
 (2) จัดสงแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน (โดยบุคลากร) ตามแบบฟอรม ปค.4 หนา 51 ใหเลขานุการสวนงาน 
 เลขานุการสวนงานดําเนินการดังนี้ 
                     (2.1) สงแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) ใหกับ 
 (2.1.1) คณะกรรมการประจําสวนงาน 
 (2.1.2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) ท้ังหมดในสวนงาน   
 (2.1.3) สํานักงานคณบดี  
                      สําหรับศูนย สถาบัน สํานัก จะมี 2 กลุม คือ (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน และ (2) 
สํานักงานคณบดี 
 (2.2) แตละกลุมตามขอ (2.1.1)–(2.1.3) จัดประชุมเพ่ือตอบแบบสอบการประเมินการ
บริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร)  และเม่ือดําเนินการเสร็จแลว
ใหสงคืนใหเลขานุการสวนงาน กลุมละ 1 ชุด (แตละภาควิชา สาขาวิชา สงภาควิชา สาขาวิชาละ 1 ชุด) 
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 (2.3) เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถามท้ังหมด แลวจัดสงใหประธานคณะกรรมการ 
โดยสงผานทางสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
 (3) แจงใหเลขานุการสวนงานชวยประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบเรื่องการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน และเขามาตอบ
แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ตามแบบฟอรม ปค.7 หนา 58 ผานทาง
ระบบ online  
 11.7 คณะกรรมการ ดําเนินการเผยแพรแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) (แบบฟอรม ปค.7) ใหนักศึกษามาตอบแบบสอบถามทางระบบ online 
 11.8 หัวหนาสวนงาน เสนอรายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560/ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอคณะกรรมการ โดยใหจัดทําเปน
รูปเลมตามภาคผนวก 4 หนา 79 
 11.9 คณะกรรมการ มีหนังสือเชิญผูเก่ียวของ (ตามกลุมในตารางท่ี 4 หนา 10) มารวมสนทนากลุม 
โดยการสนทนากลุม มีข้ันตอนการดําเนินการ โดยสรุปดังนี ้
 (1) ประธานคณะกรรมการ มีหนังสือถึงผูเก่ียวของ (ตามกลุมในตารางท่ี 4 หนา 10) เชิญมา
สนทนากลุม  
 (2) คณะกรรมการ สนทนากลุมกับผูเก่ียวของกลุมตางๆ                                               
 (3) ฝายเลขานุการ สรุปสาระของการสนทนากลุม ตามแบบฟอรม ปค.8 หนา 60   
          11.10 คณะกรรมการมอบใหฝายเลขานุการ วิเคราะหขอมูล สรุปผล และยก ราง รายงานผลการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560/ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แลวเสนอคณะกรรมการ 
 11.11 คณะกรรมการ ประชุมพิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560/ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
  11.12 คณะกรรมการ สงสรุป ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560/ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (แบบฟอรม ปค.9 หนา 61) ใหหัวหนาสวนงานรับทราบผลการติดตาม และประเมินผลในเบื้องตน 
รวมท้ังเปดโอกาสใหหัวหนาสวนงานไดชี้แจงในประเด็นตางๆ  
 11.13 คณะกรรมการ เสนอ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560/ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 11.14 เม่ือสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560/ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แลว นายกสภามหาวิทยาลัยจะแจงผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ใหแตละสวนงานทราบและนําไปใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานตอไป 

 ตารางท่ี 5 สรุปข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน  
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ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1 คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ แนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานของสวนงาน  

และการปฏิบัตหินาท่ีของหัวหนาสวนงาน  
  
2 คณะกรรมการแตงตั้งอนุกรรมการพิจารณาระบบกลไก และมาตรการในการติดตาม และประเมนิผล เพ่ือพิจารณา

องคประกอบ คานํ้าหนัก วิธีการเก็บขอมูลฯ เพ่ือการมีสวนรวมและครอบคลมุมิตติางๆ มากข้ึน  
  
3 คณะกรรมการพิจารณาจดัทํา ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผล 
  
4 คณะกรรมการ เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณา ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผล 
  
5 นายกสภามหาวิทยาลัย ประกาศใชคูมือ การติดตาม และประเมินผล 
  
6 คณะกรรมการ  

 - จัดสง คูมือ การติดตาม และประเมินผล และแจงใหหัวหนาสวนงานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
 - สงแบบสอบถามใหเลขานุการสวนงาน นําไปดําเนินการแจกจายใหกับกลุมคณะกรรมการประจําสวนงาน 
ภาควิชา สาขาวิชา สํานักงานคณบดี เพ่ือตอบแบบสอบถาม รวมท้ังประชาสัมพันธเรื่องการติดตาม และประเมินผล
ใหนักศึกษาทราบ และเขามาตอบแบบสอบถาม 
 - เผยแพร แบบสอบถามใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามผานระบบ online 
 - เผยแพร คูมือ การติดตาม และประเมินผล ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

  
7  - หัวหนาสวนงาน จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน และ 

เสนอคณะกรรมการ  
 - เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถาม และผลการประเมินจากคณะกรรมการประจําสวนงาน สงให
คณะกรรมการ  

  
8 คณะกรรมการ  เชิญผูเก่ียวของรวมสนทนากลุม 
  
9 ฝายเลขานุการรวบรวมขอมูลท้ังหมด  
  

10 คณะกรรมการมอบฝายเลขานุการวิเคราะห ประมวลขอมลู สรุปผล  
และยก ราง รายงานผลการตดิตาม และประเมินผล แลวเสนอคณะกรรมการพิจารณา  

  
11 คณะกรรมการพิจารณา ราง รายงานผลการตดิตาม และประเมินผล 
  

12 คณะกรรมการสงสรุป ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผล ใหหัวหนาสวนงานรับทราบในเบ้ืองตน 
รวมท้ังเปดโอกาสใหหัวหนาสวนงานไดช้ีแจงในประเด็นตางๆ 

  
13 คณะกรรมการเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผล 
  

14 เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ราง รายงานผลการตดิตาม และประเมินผล แลว 
นายกสภามหาวิทยาลัยแจงผลการติดตาม และประเมินผลใหแตละสวนงานทราบ เพ่ือนําไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
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12. การตรวจสอบ สอบทานขอมูล             
        การตรวจสอบ สอบทานขอมูลของคณะกรรมการ มีการดําเนินการ อาทิ   
        12.1 การเชิญหัวหนาสวนงาน หนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ กองแผนงาน สํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มาใหขอมูล ชี้แจง แสดงเอกสารหลักฐาน ฯลฯ 
        12.2 คณะกรรมการ สนทนากับหัวหนาสวนงาน ผูเก่ียวของ สอบถาม สอบทานในประเด็นตางๆ 
 
13. การจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ี
ของหัวหนาสวนงาน   
 ตามท่ีขอ 8 (3) ของขอบังคับ กําหนดให คณะกรรรมการอาจพิจารณาใหทํารายงานการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานรวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงานได 
 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน เปนเลมเดียวกันเพ่ือใหเห็นภาพรวมการดําเนินการของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานท้ังหมดในมหาวิทยาลัย โดยจะสรุปผลการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ของแตละสวนงานลงใน
แบบฟอรม ปค.9 หนา 61 
  สําหรับรูปเลมของรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประกอบดวย อาทิ 
 13.1 บทสรุปผูบริหาร  
 13.2 ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน จํานวน 18 สวนงาน และผลการ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560/ปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 จํานวน 16 ราย และ 15 รายตามลําดับ (เนื่องจากหัวหนาสวนงานบางรายมีระยะเวลาการมาปฏิบัติ
หนาท่ียังไมครบเวลาในการติดตาม และประเมินผล)  
 13.3 จุดเดนและผลงานในรอบปท่ีผานมา                 
 13.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 
 
14. การนําผลการติดตาม และประเมินผล ไปใชประโยชน 
 14.1 หัวหนาสวนงานรับทราบผลการดําเนินงาน และนําขอสังเกต ขอเสนอแนะไปใชในการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 14.2 อธิการบดี   
 - กํากับ ติดตามการทํางาน รวมท้ังการสนับสนุน ผลักดันการทํางานของแตละสวนงาน ไดอยาง
ครบถวน ชัดเจน  
 - นําผลการประเมินการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ไปใชประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน การใหเงินรางวัล หรือคาตอบแทนอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

 14.3 สภามหาวิทยาลัย  
 - สนับสนุน ผลักดัน ใหขอเสนอแนะในการทํางานของแตละสวนงาน หัวหนาสวนงาน ไดอยาง
ครบถวน ชัดเจน 
 14.4 ผูเก่ียวของกลุมอ่ืนๆ อาทิ คณะกรรมการประจําสวนงาน บุคลากร นักศึกษา 
                - รับทราบผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน และรวมมือ
กันทํางานเพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาสวนงาน ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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สวนที่ 2 
แนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 
1. วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน (ขอ 7 ของขอบังคับฯ) 
 1.1 เพ่ือติดตามระดับความสําเร็จและพัฒนาการในการดําเนินงานของสวนงานท่ีสอดคลองกับ
ทิศทาง และนโยบาย ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีกําหนด 
          1.2 เพ่ือวัดระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน 
           1.3 เพ่ือใหทราบปญหา อุปสรรค และใหขอเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน 
           
2. แนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน  

           การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มีองคประกอบ 3 ดาน ดังนี้ 

      ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนงาน (คาน้ําหนักรอยละ 70) 
 มีองคประกอบ 2 สวน คือ                  

 สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป (ตามแผนมหาวิทยาลัย) 
(คาน้ําหนักรอยละ 40)  
 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1) คณะกรรมการ แจงใหหัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามแผนมหาวิทยาลัย) โดยในการรายงานผลใหใชขอมูลเดียวกับท่ีสวนงาน
รายงานกับกองแผนงาน  
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน ตามแบบฟอรม ปค.1 หนา 44 
 2) คิดคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนด ในขอ 8.1 หนา 7 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 3) หัวหนาสวนงานเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 
 การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานตามท่ีหัวหนาสวนงานเสนอ กับกองแผนงาน
แลวใหคะแนน  
 สําหรับปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัย ชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

      สวนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) (คาน้ําหนักรอยละ 30) 
 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1) คณะกรรมการ แจงหัวหนาสวนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
ปการศึกษา 2559 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)  
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย
สนับสนุน ตามแบบฟอรม ปค.3 หนา 50 
 2) หัวหนาสวนงานเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 
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 การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ ใชคะแนนตามท่ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจงอยางเปน
ทางการ (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 สําหรับปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัย ชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

         ดานท่ี 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน (คาน้ําหนักรอยละ 30) 
 การมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน เปนสวนสําคัญท่ีจะชวยใหการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการบริหารงานของหัวหนาสวนงานประสบความสําเร็จ  
 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1) คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดทําแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) ตามแบบฟอรม ปค.4 หนา 51 
 2) คณะกรรมการ จัดสงแบบสอบถามฯ ใหเลขานุการสวนงาน เพ่ือดําเนินการดังนี้ 
 2.1 จัดสงใหกับ                                               
 (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน 
 (2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเทา ภาควิชา สาขาวิชา) ท้ังหมดในสวนงาน 
(จัดสงใหแตละภาควิชา สาขาวิชา ละ 1 ชุด) 
 (3) สํานักงานคณบดี                      
 แตละกลุมตามขอ (1)-(3) (คณะกรรมการประจําสวนงาน ภาควิชา สาขาวิชา (รวมท้ังท่ีมี
ฐานะเทียบเทา ภาควิชา สาขาวิชา) สํานักงานคณบดี) จัดประชุมของแตละกลุม (แตละภาควิชา สาขาวิชา จัด
ประชุมของแตละภาควิชา สาขาวิชา) เพ่ือตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) และคิดคาคะแนนเฉลี่ย (คาคะแนนแปลง
เปนรอยละ) กลุมละ 1 ชุด 
 สําหรับศูนย สถาบัน สํานัก มาจาก 2 กลุม คือ (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) 
สํานักงานคณบดี 
 พรอมท้ังสรุปผลงานเดนของสวนงานในรอบปท่ีผานมา จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการแกไข
และพัฒนา หลังจากนั้นจัดสงใหเลขานุการสวนงาน กลุมละ 1 ชุด (แตละภาควิชา สาขาวิชา สงภาควิชา 
สาขาวิชา ละ 1 ชุด) 
 2.2 เลขานุการสวนงานรวบรวมแบบสอบถาม จากกลุมในขอ (1)-(3) (คณะกรรมการประจํา
สวนงาน ภาควิชา สาขาวิชา (รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเทา ภาควิชา สาขาวิชา) สํานักงานคณบดี) สงใหประธาน
คณะกรรมการโดยผานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 1) คณะกรรมการ รวบรวมแบบสอบถามฯ ท้ังหมด 
 2) คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) พิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)   
 สําหรับสรุปผลงานเดนของสวนงานในรอบปท่ีผานมา จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการแกไขและ
พัฒนา คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
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 ดานท่ี 3 การบริหารจัดการสวนงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน) 
 นักศึกษาเปนผูท่ีมีความสําคัญ การรับฟงความคิดเห็นจากนักศึกษาจึงเปนสวนหนึ่งท่ีจะนํามาใช
ในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของสวนงานและการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานตอไป  
 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1) คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดทําแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) ตามแบบฟอรม ปค.7 หนา 58 
 2) ประธานคณะกรรมการฯ มีหนังสือถึงเลขานุการสวนงานแจงใหประชาสัมพันธใหนักศึกษา
ทราบเรื่องการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
และเขามาตอบแบบสอบถามทาง online  
 3) ฝายเลขานุการฯ นําแบบสอบถามฯ เผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 4) นักศึกษาตอบแบบสอบถามทาง online  
 การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 1) คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) รวบรวมขอมูลการตอบแบบสอบถามของนักศึกษา 
 2) วิเคราะหขอมูล สรุปผลขอมูลของแตละคณะวิชา  
               สําหรับขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาตางๆ คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวล
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
3. สรุปองคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ คาน้ําหนักและวิธีการเก็บขอมูล 
 จากองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล นํามาสรุปได ดังแสดงในตารางท่ี 6  
 ตารางท่ี 6 สรุปองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560                 

องคประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล 

ดาน ท่ี  1  ระ ดับความสํ า เ ร็จในการ
ดําเนินงานของสวนงาน ประกอบดวย               
2 สวนคือ 

70  

     สวน ท่ี 1  ผลการดํา เ นินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป (ตามแผน
มหาวิทยาลัย)  
 
 
  
 

       40 
 
 
      
   

 

1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป พ.ศ. 2560 (ตามแผนมหาวิทยาลัย) โดยใช
ขอมูลเดียวกับท่ีหัวหนาสวนงานรายงานผลการดําเนินงานกับ
กองแผนงาน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)   
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ 
(แบบฟอรม ปค.1)  
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน 

 สวนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาภายใน (สกอ.) 

30 1. หัวหนาสวนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2559 (แบบฟอรม ปค.3) (คา
คะแนนแปลงเปนรอยละ) 
2. คณะกรรมการใชคะแนนตามท่ีคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาแจงอยางเปนทางการ 

ดานท่ี 2 ระดับการมีสวนรวมและความ
รวมมือของบุคลากรในสวนงาน 

30 1. คณะกรรมการ จัดสงแบบสอบถามการประเมินการ
บริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวน
งาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) ใหเลขานุการสวนงาน 
2. เลขานุการสวนงานจัดสงแบบสอบถามฯ ตามขอ 1  ใหกับ 
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องคประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล 

    2.1) คณะกรรมการประจําสวนงาน 
    2.2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเทา ภาควิชา 
สาขาวิชา) ท้ังหมดในสวนงาน 
    2.3) สํานักงานคณบดี                      
3. แตละกลุมตามขอ 2.1)-2.3) จัดประชุมของแตละกลุม แลว
ตอบแบบสอบถามฯ กลุมละ 1 ชุด พรอมคิดคาคะแนนเฉลี่ย 
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)  
    (แตละภาควิชา สาขาวิชา จัดประชุมของแตละภาควิชา 
สาขาวิชา)  
     สําหรับศูนย  สถาบัน สํา นัก มาจาก 2 กลุ ม  คือ (1) 
คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) สํานักงานคณบดี 
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ 
แลวสงใหเลขานุการสวนงาน 
4. เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถามท้ังหมดสงให
ประธานคณะกรรมการ ผานทางสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
5. คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน 

ดานท่ี 3 การบริหารจัดการสวนงานตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษา 

ไมคิด
คะแนน 

1. ใชขอมูลท่ีนักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนในแตละ
ภาคการศึกษามาประมวล สรุป และ/หรือ  
2. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดทําแบบสอบถามการ
ประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอรม 
ปค.7) 
3. นําแบบสอบถามเผยแพรในเว็บไซตสํานักงานสภาฯ 
4. นักศึกษาตอบแบบสอบถาม โดยผานระบบออนไลน 
5. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) รวบรวมขอมูล ประมวลผล และ
สรุปผลของแตละคณะวิชา  

รวม  100  

          
4. ผูเกี่ยวของท่ีเชิญมาสนทนากลุม 
 เพ่ือใหทราบปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ท่ีครอบคลุมมิติตางๆ มากข้ึน คณะกรรมการจึงเชิญผูเก่ียวของ
ตามท่ีกําหนดไวในตารางท่ี 4 หนา 10 มาสนทนากลุม โดยมีข้ันตอนการสนทนากลุมตามขอ 11.9 หนา 13 
  
5. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล  
 5.1 คณะกรรมการ สงขอมูล เอกสารใหหัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงาน ดานท่ี 1 ตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด  
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน  แลวเสนอคณะกรรมการ    
 5.2 คณะกรรมการสงแบบสอบถามใหเลขานุการสวนงานดําเนินการ 
 5.2.1 สงแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน (โดยบคุลากร) (แบบฟอรม ปค.4) ใหกับ 
 (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน 
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 (2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) ท้ังหมดในสวนงาน 
 (3) สํานักงานคณบดี  
 แตละกลุมตามขอ (1) (2) (3) ประชุมในแตละกลุม แลวตอบแบบสอบถามฯ พรอมสรุป
ผลงานเดนของสวนงานในรอบปท่ีผานมา ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา สิ่งท่ี
ตองการใหมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยสนับสนุน   
                      คิดคะแนนคะแนนเฉลี่ย (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) แลวสงใหเลขานุการสวนงาน กลุม
ละ 1 ชุด 
 5.2.2 เลขานุการสวนงานจัดสงแบบสอบถามใหคณะกรรมการโดยสงผานสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
 5.2.3 คณะกรรมการ แจงใหเลขานุการสวนงานดําเนินการประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ เรื่อง
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน และเขามา
ตอบแบบสอบถามการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ผานระบบ online 
 5.3 เอกสารท่ีจะตองจัดสงใหคณะกรรมการมีดังนี้ 
            5.3.1 หัวหนาสวนงาน 
 - รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานจัดทําเปน
เลมเดียวกัน ตามรูปแบบ ในภาคผนวก 4 หนา 79 
 5.3.2 เลขานุการสวนงานรวบรวม 
                     - แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวน
งาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) จาก (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) ภาควิชา สาขาวิชาท้ังหมดใน
สวนงาน (รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเทา ภาควิชา สาขาวิชา) (3) สํานักงานคณบดี  
 - แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน (แบบฟอรม ปค.5) ท่ีคณะกรรมการประจําสวน
งานไดประเมินใหคะแนนแลว 
 5.4 ฝายเลขานุการ นําแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
(แบบฟอรม ปค.7) เผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามผาน
ระบบ online   
 คณะกรรมการ รวบรวมสรุปขอมูล สรุปขอมูลของแตละคณะวิชา     
 5.5 คณะกรรมการ เชิญผูท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน อาทิ คณะกรรมการประจาํสวนงาน ผูแทนบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย
เกา มาสนทนากลุมในประเด็นตางๆ อาทิ ผลงานเดนของสวนงานในรอบปท่ีผานมา ปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน (การสนทนากลุม ไมมีคะแนน)  
 กลุมผูเก่ียวของท่ีเชิญมาสนทนากลุม ตามท่ีกําหนดในตารางท่ี 4 หนา 10  และ ข้ันตอนตาม ท่ี
กําหนดในขอ 11.9 หนา 13 
 5.6 คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) รวบรวมขอมูลท้ังหมด มาตรวจสอบ สอบทาน แลวใหคะแนน 
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) วิเคราะหประมวลขอมูล สรุปขอมูลท้ังหมดลงในแบบฟอรม ปค.9 หนา 61     
 5.7 คณะกรรมการสงสรุป ราง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (แบบฟอรม ปค.9) ใหหัวหนาสวนงานรับทราบผลการติดตาม และ
ประเมินผลในเบื้องตน แลวเชิญหัวหนาสวนงานมาสนทนาสอบถาม สอบทานในประเด็นตางๆ เพ่ือประโยชน
ตอการติดตาม และประเมินผล รวมท้ังเปดโอกาสใหหัวหนาสวนงานไดชี้แจงในประเด็นตางๆ 
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 5.8 คณะกรรมการ เสนอ ราง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
            5.9 เม่ือสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ราง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แลว นายกสภามหาวิทยาลัย
แจงผลการติดตาม และประเมินผล ใหหัวหนาสวนงานนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน
ตอไป 
 
6. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนนิงานของสวนงาน 
 6.1 นําคะแนนการดําเนินงานดานท่ี 1 และดานท่ี 2 มาคิดคะแนนเปนคารอยละ ทศนิยม 2 หลัก 
(คะแนนเต็ม 100) ดังนี ้

คะแนนดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนงาน มาจาก 
คะแนนสวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 
(ตามแผนมหาวิทยาลัย) + คะแนนสวนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) 

รอยละ 70 

คะแนนดานท่ี 2 ระดบัมีการสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน    รอยละ 30 
คะแนนรวม  คะแนนดานท่ี 1 + คะแนนดานท่ี 2  รอยละ 100 

  6.2 กําหนดระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนงาน ดังนี้ 

รอยละ ระดับความสําเร็จ 
คะแนนรอยละ 90 ข้ึนไป ดีเดน 
คะแนนรอยละ 80-89 ดีมาก 
คะแนนรอยละ 70-79 ด ี
คะแนนรอยละ 60-69 พอใช/ปานกลาง 
คะแนนรอยละ 50-59 นอย 
คะแนนนอยกวารอยละ 50 ตองปรับปรุง 
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แผนภาพท่ี 1 สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

3. การบริหารจัดการ
สวนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา  
(ไมคิดคะแนน) 

 

2. ระดับการมีสวน
รวมและความ
รวมมือของบุคลากร
ในสวนงาน  
(คานํ้าหนัก 30) 

 

องคประกอบ ตัวชี้วดั วิธีการเก็บขอมูล 

1. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดทําแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงานและการปฏิบัติหนาที่
ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) สงใหเลขานุการสวนงาน 
2. เลขานุการสวนงานสงแบบสอบถามใหผูเกี่ยวของตอบ คือ (2.1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2.2) ภาควิชา 
สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทา) ทั้งหมดในสวนงาน (2.3) สํานักงานคณบดี  
ผูเกี่ยวของแตละกลุมดังกลาวจัดประชุมเพื่อตอบแบบสอบถาม กลุมละ 1 ชุด (ศูนย สถาบัน สํานัก มี 2 กลุม) 
3. เลขานุการสวนงานรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด สงใหคณะกรรมการ  
4. คณะกรรมการพิจารณาใหคะแนน (คิดคะแนนเปนรอยละ) 
 

1. ใชขอมูลที่นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษามาประมวล สรุป และ/หรือ  
2. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดทําแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
(แบบฟอรม ปค.7) 
3. นักศึกษาตอบแบบสอบถาม โดยผานระบบออนไลน 
4. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) รวบรวมขอมูล ประมวลผล และสรุปผลของแตละคณะวิชา  

การแปลความหมาย 
 รอยละ   ระดับความสําเร็จ 
 90 ขึ้นไป ดีเดน 
 80-89 ดีมาก 
 70-79 ดี 
 60-69 พอใช/ปานกลาง 
 50-59 นอย 
 นอยกวา 50 ตองปรับปรุง 

ขั้นตอนการประมวลผล 
 

1. คณะกรรมการจัดทํา ราง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล                              

2. คณะกรรมการสงสรุป ราง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล ใหหัวหนา
สวนงานรับทราบในเบื้องตน รวมทั้งเปด
โอกาสใหหัวหนาสวนงานไดชี้แจงใน
ประเด็นตางๆ  

3. คณะกรรมการเสนอ ราง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผลตอสภา
มหาวิทยาลัย  

4. นายกสภามหาวิทยาลัย สงผลการ
ประเมินใหหัวหนาสวนงานนําไปใช
ประโยชนตอไป 

1. ระดับความสําเร็จ
ในการดําเนินงาน
ของสวนงาน 
(คานํ้าหนัก 70)  

 

สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป (ตามแผน
มหาวิทยาลัย) 

  (คานํ้าหนัก 40) 

สวนที่ 2 ผลการประเมนิคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) 
(คานํ้าหนัก 30 ) 

 

1. หัวหนาสวนงานรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป (ตามแผนมหาวิทยาลัย) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(แบบฟอรม ปค.1)  
2. เสนอรายงานผลการดําเนินงาน ตอคณะกรรมการ 
3. คณะกรรมการพิจารณาสอบทานและใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปน
รอยละ) 
 
 
1. หัวหนาสวนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป
การศึกษา 2559 (แบบฟอรม ปค.3)  
2. คณะกรรมการใชคะแนนตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษารายงานอยางเปนทางการ (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 
 

คะแนน 
ดานที่ 1 

 

คะแนน 
ดานที่ 2 

คะแนนผลการดําเนินงาน 
ของสวนงาน 

(คะแนนดานที่ 1+2) 

1. คณะกรรมการ เชิญผูเกี่ยวของ อาทิ ผูทรงวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน ผูแทนสายวิชาการ สาย
สนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา มาสนทนากลุมในประเด็นตางๆ อาทิ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาสวนงาน (การสนทนากลุม ไมมีคะแนน) 
2. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) รวบรวมขอมูล ประมวลผล และสรุปผล 
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สวนที่ 3 
แนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหวัหนาสวนงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 
1. วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (ขอ 9 ของขอบังคับฯ) 
        1.1 เพ่ือประเมินระดับความสําเร็จของการบรรลุตามคํารับรองการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหัวหนา
สวนงาน 
        1.2 เพ่ือประเมินความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน  
        1.3 เพ่ือประเมินคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน 

         
2. แนวทาง ข้ันตอนการตดิตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน  

           การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
มีองคประกอบ 2 ดาน ดังนี้ 

      ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จตามคํารบัรองการปฏิบัติงาน (คาน้ําหนักรอยละ 60) 
 มีองคประกอบ 2 สวน คือ                  

 สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป (ตามแผนมหาวิทยาลัย) 
(คาน้ําหนักรอยละ 30)  
 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1) คณะกรรมการ แจงใหหัวหนาสวน งานรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามแผนมหาวิทยาลัย) โดยในการรายงานผลใหใชขอมูลเดียวกับท่ีสวนงาน
รายงานกับกองแผนงาน  
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน ตามแบบฟอรม ปค.1 หนา 44 
 2) คิดคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนด ในขอ 8.1 หนา 7 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 3) หัวหนาสวนงานเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 
 การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานตามท่ีหัวหนาสวนงานเสนอ กับกองแผนงาน
แลวใหคะแนน  
 สําหรับปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัย ชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 สวนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) (คาน้ําหนักรอยละ 30) 
 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1) คณะกรรมการ แจงหัวหนาสวนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
ปการศึกษา 2559 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)  
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย
สนับสนุน ตามแบบฟอรม ปค.3 หนา 50 
 2) หัวหนาสวนงานเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 
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การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ ใชคะแนนตามท่ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจงอยางเปน
ทางการ (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 สําหรับปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัย ชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 ดานท่ี 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคล่ือนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล 
(Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (คาน้ําหนักรอยละ 40) 
 ความเปนผูนํา (Leadership) ของหัวหนาสวนงานในการขับเคลื่อนสวนงาน อาทิ วิสัยทัศน             
กลยุทธ การวางแผน การสื่อสารในองคกร  ความสามารถในการแกไขปญหา การทํางานเปนทีม กระบวนการ
ในการขับเคลื่อน การทํางานเชิงรุก การริเริ่มในการสรางงานใหม การผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติใหเกิดผล 
การทํางานใหทันตอสถานการณ การใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย                             
 คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ของผูบริหารระดับสูงท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ี 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานสําเร็จ มี อาทิ (1) การรับฟงความคิดเห็น (2) มนุษยสัมพันธ (3) การตัดสินใจ (4) 
คุณธรรม จริยธรรม (5) บุคลิกภาพ (6) ความสามารถดานการบริหาร  (7) การปรับตัวและความยืดหยุน (8) 
การประสานสัมพันธ (9) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (10) การคิดเชิงกลยุทธ  
 (สรุปอางอิงมาจาก สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ. http://www.ocsc.go.th/sites/default/ 
files/attachment/article/07_phaakhphnwk_ch_smrrthnathaangkaarbrihaar.pdf สมรรถนะหลักของนักบริหารระดับสูง)  

 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1) คณะกรรมการแจงหัวหนาสวนงานเขียนสรุปรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน ประมาณ 
1-2 หนากระดาษ A4 ตามแบบฟอรม ปค.5 หนา 53 
 2) หัวหนาสวนงาน สงใหรายงานตามขอ 1) ใหคณะกรรมการประจําสวนงาน ประเมินใหคะแนน 
ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีสงผล
ตอความสําเร็จในการทํางาน (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 
 3) คณะกรรมการประจําสวนงาน สงผลการประเมินตามขอ 2) ใหเลขานุการสวนงาน 
 4) เลขานุการสวนงานสงใหคณะกรรมการโดยผานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ พิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)  
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3. สรุปองคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ คาน้ําหนักและวิธีการเก็บขอมูล 
 จากองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล นํามาสรุปได ดังแสดงในตารางท่ี 7  
 ตารางท่ี 7 สรุปองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

องคประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล 

ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จตามคํารับรอง
การปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวนคือ 

60  

 สวน ท่ี 1  ผลการดํา เ นินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป  (ตามแผน
มหาวิทยาลัย)  
 
 
 
 

       30 
 
 
 
 
     
   

  

1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป พ.ศ. 2560 (ตามแผนมหาวิทยาลัย) โดยใช
ขอมูลเดียวกับท่ีหัวหนาสวนงานรายงานผลการดําเนินงานกับ
กองแผนงาน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)   
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ 
(แบบฟอรม ปค.1)  
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให
คะแนน 

 สวนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาภายใน (สกอ.) 

30 1. หัวหนาสวนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2559 (แบบฟอรม ปค.3) (คา
คะแนนแปลงเปนรอยละ) 
2. คณะกรรมการใชคะแนนตามท่ีคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาแจงอยางเปนทางการ 

ดานท่ี 2 ความเปนผูนํา (Leadership) 
ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะ
สวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอ
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน  

40 1.  หั วหน าส วนงานเ ขียนสรุปรายงานความ เปนผู นํ า 
(Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน 
ประมาณ 1-2 หนากระดาษ A4 (แบบฟอรม ปค.5) 
2. หัวหนาสวนงานเสนอคณะกรรมการประจําสวนงาน
ประเมินใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
3. คณะกรรมการประจําสวนงานสงผลการประเมินให
เลขานุการสวนงาน 
4. เลขานุการสวนงานสงใหคณะกรรมการโดยผานสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย 
5. คณะกรรมการ พิจารณาใหคะแนน (คาคะแนน แปลงเปน
รอยละ) 

รวม  100  
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4. ผูเกี่ยวของท่ีเชิญมาสนทนากลุม 
 เพ่ือใหทราบปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ท่ีครอบคลุมมิติตางๆ มากข้ึน คณะกรรมการจึงเชิญผูเก่ียวของ
ตามท่ีกําหนดไวในตารางท่ี 4 หนา 10 มาสนทนากลุม โดยมีข้ันตอนการสนทนากลุมตามขอ 11.9 หนา 13 
 
5. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล  
         5.1 คณะกรรมการ สงขอมูล เอกสารใหหัวหนาสวนงาน ดําเนินการ 
 5.1.1 รายงานผลการดําเนินงาน ดานท่ี 1 ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  
     พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยสนับสนุน แลวเสนอคณะกรรมการ   
 5.1.2 รายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน โดยดําเนินการดังนี้ 
 - เขียนสรุปรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะ
สวนบุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน ประมาณ 1-2 หนากระดาษ A4 (แบบฟอรม 
ปค.5)      
 - หัวหนาสวนงานสงรายงานใหคณะกรรมการประจําสวนงานประเมินใหคะแนน (ระดับคะแนน) 
 - คณะกรรมการประจําสวนงานสงผลการประเมินใหเลขานุการสวนงาน 
 - เลขานุการสวนงานรวบรวมสงใหคณะกรรมการ โดยผานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 5.2 เอกสารท่ีจะตองจัดสงใหคณะกรรมการมีดังนี้ 
 5.2.1 หัวหนาสวนงาน 
 - รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานจัดทําเปน
เลมเดียวกัน ตามรูปแบบ ในภาคผนวก 4 หนา 79 
 5.2.2 เลขานุการสวนงานรวบรวม 
 - แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน (แบบฟอรม ปค.5) ท่ีคณะกรรมการประจําสวน
งานประเมินใหคะแนนแลว 
 5.3 คณะกรรมการ เชิญผูท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน อาทิ คณะกรรมการประจาํสวนงาน ผูแทนบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย
เกา มาสนทนากลุมในประเด็นตางๆ อาทิ ความเปนผูนํา คุณลักษณะสวนบุคคล รวมท้ังใหทราบปญหา 
อุปสรรค ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน (การสนทนากลุม ไมมีคะแนน)  
 กลุมผูเก่ียวของท่ีเชิญมาสนทนากลุม ตามท่ีกําหนดในตารางท่ี 4 หนา 10  และ ข้ันตอนตาม ท่ี
กําหนดในขอ 11.9 หนา 13 
 5.4 คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) รวบรวมขอมูลท้ังหมด มาตรวจสอบ สอบทาน แลวใหคะแนน 
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) วิเคราะหประมวลขอมูล สรุปขอมูลท้ังหมดลงในแบบฟอรม ปค.9 หนา 61     
 5.5 คณะกรรมการสงสรุป ราง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (แบบฟอรม ปค.9) ใหหัวหนาสวนงานรับทราบผลการติดตาม และ
ประเมินผลในเบื้องตน แลวเชิญหัวหนาสวนงานมาสนทนาสอบถาม สอบทานในประเด็นตางๆ เพ่ือประโยชน
ตอการติดตาม และประเมินผล รวมท้ังเปดโอกาสใหหัวหนาสวนงานไดชี้แจงในประเด็นตางๆ 
 5.6 คณะกรรมการ เสนอ ราง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบตัิหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
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           5.7 เม่ือสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ราง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ             
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แลว นายกสภา
มหาวิทยาลัยแจงผลการติดตาม และประเมินผลใหหัวหนาสวนงานนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานตอไป 
 
6. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
 6.1 นําคะแนนการดําเนินงานดานท่ี 1 และดานท่ี 2 มาคิดคะแนนเปนคารอยละ ทศนิยม 2 หลัก 
(คะแนนเต็ม 100) ดังนี ้

คะแนนดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จตามคํารับรองการปฏิบัติงาน มาจาก 
คะแนนสวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 
(ตามแผนมหาวิทยาลัย) + คะแนนสวนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) 

รอยละ 60 

คะแนนดานท่ี 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และ
คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ี
ของหัวหนาสวนงาน 

รอยละ 40 

คะแนนรวม  คะแนนดานท่ี 1 + คะแนนดานท่ี 2  รอยละ 100 

 6.2 กําหนดระดับความสําเร็จในการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ดังนี้ 

รอยละ ระดับความสําเร็จ 
คะแนนรอยละ 90 ข้ึนไป ดเีดน 
คะแนนรอยละ 80-89 ดมีาก 
คะแนนรอยละ 70-79 ด ี
คะแนนรอยละ 60-69 พอใช/ปานกลาง 
คะแนนรอยละ 50-59 นอย 
คะแนนนอยกวารอยละ 50 ตองปรับปรุง 
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แผนภาพท่ี 2 สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

2. ความเปนผูนํา 
(Leadership) ใน 
การขับเคล่ือน 
สวนงาน และ
คุณลักษณะ 
สวนบุคคล 
(Competency)  
ที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติหนาทีข่อง
หัวหนาสวนงาน 
(คานํ้าหนัก 40) 

 

องคประกอบ ตัวชี้วดั วิธีการเก็บขอมูล 

1. หัวหนาสวนงานเขียนสรุปรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคล่ือนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการทํางาน ประมาณ 1-2 หนากระดาษ A4 (แบบฟอรม ปค.5) 
เสนอใหคณะกรรมการประจําสวนงาน 
2. คณะกรรมการประจําสวนงานพิจารณาใหคะแนน แลวสงใหเลขานุการสวน
งาน 
3. เลขานุการสวนงานสงใหคณะกรรมการ  
4. คณะกรรมการ พิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 

ขั้นตอนการประมวลผล 
 

1. ระดับ
ความสําเร็จตาม 
คํารับรองการ
ปฏิบัติงาน 
(คานํ้าหนัก 60)  

 

สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป (ตามแผน
มหาวิทยาลัย) 
(คานํ้าหนัก 30) 

 

สวนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) 
(คานํ้าหนัก 30) 

 

1. หัวหนาสวนงานรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 
(ตามแผนมหาวิทยาลัย) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แบบฟอรม ปค.1)  
2. เสนอรายงานผลการดําเนินงาน ตอคณะกรรมการ 
3. คณะกรรมการพิจารณาสอบทานและใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอย
ละ) 
 
 

1. หัวหนาสวนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
   ปการศึกษา 2559 (แบบฟอรม ปค.3)  
2. คณะกรรมการใชคะแนนตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
รายงานอยางเปนทางการ (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 
 

คะแนน 
ดานที่ 1 

 

การแปลความหมาย 
 รอยละ   ระดับความสาํเร็จ 
 90 ขึ้นไป ดีเดน 
 80-89 ดีมาก 
 70-79 ดี 
 60-69 พอใช/ปานกลาง 
 50-59 นอย 
 นอยกวา 50 ตองปรับปรุง 

คะแนนผลการปฏิบตัิหนาที ่
ของหัวหนาสวนงาน 
(คะแนนดานที่ 1+2) 

คะแนน 
ดานที่ 2 

1. คณะกรรมการ เชิญผูเกี่ยวของ อาทิ ผูทรงวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน 
ผูแทนสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา มาสนทนากลุมในประเด็น
ตางๆ อาทิ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสวนงาน 
(การสนทนากลุม ไมมีคะแนน) 
2. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) รวบรวมขอมูล ประมวลผล และสรุปผล 
 

 

1. คณะกรรมการจัดทํา ราง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล                              

2. คณะกรรมการสงสรุป ราง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล ใหหัวหนา
สวนงานรับทราบในเบื้องตน รวมทั้งเปด
โอกาสใหหัวหนาสวนงานไดชี้แจงใน
ประเด็นตางๆ  

3. คณะกรรมการเสนอ ราง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล ตอสภา
มหาวิทยาลัย  

4. นายกสภามหาวิทยาลัย สงผลการ
ประเมินใหหัวหนาสวนงานนําไปใช
ประโยชนตอไป 
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สวนที่ 4 
แนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 
1. วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน (ขอ 7 ของขอบังคับฯ) 
 1.1 เพ่ือติดตามระดับความสําเร็จและพัฒนาการในการดําเนินงานของสวนงานท่ีสอดคลองกับ
ทิศทาง และนโยบาย ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีกําหนด 
          1.2 เพ่ือวัดระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน 
           1.3 เพ่ือใหทราบปญหา อุปสรรค และใหขอเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน 
 
2. แนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนนิงานของสวนงาน  

 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มีองคประกอบ 4 ดาน ดังนี้ 

      ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนงาน (คาน้ําหนักรอยละ 60) 
 มีองคประกอบ 3 สวน คือ                  
 สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย จากการเจรจา
ตอรองกับอธิการบดี) (คาน้ําหนักรอยละ 30)  
 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1) คณะกรรมการ แจงใหหัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
(ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) โดยในการรายงานผลใหใชขอมูลเดียวกับท่ีสวนงาน
รายงานกองแผนงาน  
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน ตามแบบฟอรม ปค.1 หนา 44 
 2) คิดคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนด ในขอ 8.1 หนา 7 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 3) หัวหนาสวนงานเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 
                    สําหรับศูนย สถาบัน สํานัก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังไมไดมีการเจรจาตอกับอธิการบดี 
ไมตองรายงานในสวนท่ี 1 นี้ 
 การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานตามท่ีหัวหนาสวนงานเสนอ กับกองแผนงาน
แลวใหคะแนน  
 สําหรับปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัย ชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของ
หัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง)  
(คาน้ําหนักรอยละ 10)  
 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1) คณะกรรมการ แจงใหหัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวน
งาน (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน 
อยางนอย 3 เรื่อง)  
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  พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน ตามแบบฟอรม ปค.2 หนา 47   
 2) คิดคะแนนตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ขอ 8.2 หนา 7 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 3) หัวหนาสวนงานเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 
 การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานตามท่ีหัวหนาสวนงานเสนอ แลวใหคะแนน 
 สําหรับปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัย ชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 สวนท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) (คาน้ําหนักรอยละ 20) 
 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1) คณะกรรมการ แจงหัวหนาสวนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
ปการศึกษา 2560 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)  
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย
สนับสนุน ตามแบบฟอรม ปค.3 หนา 50 
 2) หัวหนาสวนงานเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 
 การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ ใชคะแนนตามท่ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจงอยางเปน
ทางการ (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 สําหรับปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัย ชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

        ดานท่ี 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน (คาน้ําหนักรอยละ 30) 
 การมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน เปนสวนสําคัญท่ีจะชวยใหการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการบริหารงานของหัวหนาสวนงานประสบความสําเร็จ 
 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1) คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดทําแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) ตามแบบฟอรม ปค.4 หนา 51 
 2) คณะกรรมการ จัดสงแบบสอบถามฯ ใหเลขานุการสวนงาน เพ่ือดําเนินการดังนี้ 
 2.1 จัดสงใหกับ                                               
 (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน 
 (2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเทา ภาควิชา สาขาวิชา) ท้ังหมดในสวนงาน 
(จัดสงใหแตละภาควิชา สาขาวิชา ละ 1 ชุด) 
 (3) สํานักงานคณบดี                      
                              สําหรับศูนย สถาบัน สํานัก มาจาก 2 กลุม คือ (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) 
สํานักงานคณบดี 
 แตละกลุมตามขอ (1)-(3) (คณะกรรมการประจําสวนงาน ภาควิชา สาขาวิชา (รวมท้ังท่ีมี
ฐานะเทียบเทา ภาควิชา สาขาวิชา) สํานักงานคณบดี) จัดประชุมของแตละกลุม (แตละภาควิชา สาขาวิชา จัด
ประชุมของแตละภาควิชา สาขาวิชา) เพ่ือตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) และคิดคาคะแนนเฉลี่ย (คาคะแนนแปลง
เปนรอยละ) 
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 พรอมท้ังสรุปผลงานเดนของสวนงานในรอบปท่ีผานมา จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการแกไข
และพัฒนา หลังจากนั้นจัดสงใหเลขานุการสวนงาน กลุมละ 1 ชุด (แตละภาควิชา สาขาวิชา สงภาควิชา 
สาขาวิชา ละ 1 ชุด) 
 2.2 เลขานุการสวนงานรวบรวมแบบสอบถาม จากกลุมในขอ (1)-(3) (คณะกรรมการประจํา
สวนงาน ภาควิชา สาขาวิชา (รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเทา ภาควิชา สาขาวิชา) สํานักงานคณบดี) สงใหประธาน
คณะกรรมการโดยผานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
 การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 1) คณะกรรมการ รวบรวมแบบสอบถามฯ ท้ังหมด 
 2) คณะกรรมการ พิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)   
 สําหรับสรุปผลงานเดนของสวนงานในรอบปท่ีผานมา จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการแกไขและ
พัฒนา คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 ดานท่ี 3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน (คาน้ําหนักรอยละ 10) 
 เพ่ือใหการดําเนินงานของสวนงานมีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง จึงกําหนดใหสวนงาน
จัดทําแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน 
 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1) สวนงานโดยคณะกรรมการประจําสวนงาน นําขอเสนอแนะ จุดท่ีควรพัฒนาจากรายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย การวิเคราะหตนเองของสวนงาน 
การประชุมคณะกรรมการประจําสวนงาน เปนตน มาวิเคราะหจัดเรียงลําดับความสําคัญเรงดวนในการแกไข
ปญหาและพัฒนาสวนงาน จํานวนไมเกิน 5 เรื่อง   
               2) จัดทําแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน ตามแบบฟอรม ปค.6 หนา 
56 
 3) หัวหนาสวนงาน เสนอรายงานแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน ตอ
คณะกรรมการ 
 การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ ตรวจสอบ สอบทาน และพิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 

 ดานท่ี 4 การบริหารจัดการสวนงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน) 
 นักศึกษาเปนผูท่ีมีความสําคัญ การรับฟงความคิดเห็นจากนักศึกษาจึงเปนสวนหนึ่งท่ีจะนํามาใช
ในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของสวนงานและหัวหนาสวนงานตอไป  
 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1) คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดทําแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) ตามแบบฟอรม ปค.7 หนา 58 
 2) ประธานคณะกรรมการฯ มีหนังสือถึงเลขานุการสวนงานแจงใหประชาสัมพันธใหนักศึกษา
ทราบเรื่องการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
และเขามาตอบแบบสอบถามทาง online  
 3) ฝายเลขานุการ นําแบบสอบถามฯ ไปเผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 4) นักศึกษาตอบแบบสอบถามทาง online  
 การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 1) คณะกรรมการ รวบรวมขอมูลการตอบแบบสอบถามของนักศึกษา 
 2) วิเคราะหขอมูล สรุปผลขอมูลของแตละคณะวิชา  
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               สําหรับขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาตางๆ คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวล
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

3. สรุปองคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ คาน้ําหนักและวิธีการเก็บขอมูล 
 จากองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล นํามาสรุปได ดังแสดงในตารางท่ี 8 
 ตารางท่ี 8 สรุปองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล 

ด าน ท่ี  1  ร ะ ดับความสํ า เ ร็ จ ในกา ร
ดําเนินงานของสวนงาน ประกอบดวย 3 
สวน คือ 

60  

 สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป  

(ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย จากการเจรจา
ตอรองกับอธิการบดี) 
 
(ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย สถาบัน 
สํ า นัก ยั ง ไม ไดมี การ เจรจาต อรองกับ
อธิการบดี ใหรายงานเฉพาะสวนท่ี 2 และ
สวนท่ี 3 คานํ้าหนักสวนละ 30) 
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1. หวัหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) โดยใชขอมูลเดียวกับท่ี
หัวหนาสวนงานรายงานกองแผนงาน (คาคะแนนแปลงเปน
รอยละ)   
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ 
(แบบฟอรม ปค.1)  
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให
คะแนน 

 สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตาม
นโยบายของหัวหนาสวนงาน  
 (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนา
สวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไข
ปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง) 
 

10 1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย
ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เฉพาะ
นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือ
พัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง (คา
คะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ 
(แบบฟอรม ปค.2)         
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให
คะแนน 

 สวน ท่ี  3 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) 
 

20 1. หัวหนาสวนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2560 (แบบฟอรม ปค.3) (คา
คะแนนแปลงเปนรอยละ) 
2. คณะกรรมการใชคะแนนตามท่ีคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาแจงอยางเปนทางการ 

ดานท่ี 2 ระดับการมีสวนรวมและความ
รวมมือของบุคลากรในสวนงาน 

30 1. คณะกรรมการ จัดสงแบบสอบถามการประเมินการ
บริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวน
งาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) ใหเลขานุการสวนงาน 
2. เลขานุการสวนงานจัดสงแบบสอบถามฯ ตามขอ 1  ใหกับ 
    2.1) คณะกรรมการประจําสวนงาน 
    2.2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเทา 
ภาควิชา สาขาวิชา) ท้ังหมดในสวนงาน 
    2.3) สํานักงานคณบดี                      
3. แตละกลุมตามขอ 2.1)-2.3) จัดประชุมของแตละกลุม แลว
ตอบแบบสอบถามฯ กลุมละ 1 ชุด พรอมคิดคาคะแนนเฉลี่ย 
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องคประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล 

(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)  
    (แตละภาควิชา สาขาวิชา จัดประชุมของแตละภาควิชา 
สาขาวิชา)  
     สําหรับศูนย  สถาบัน สํานัก มาจาก 2 กลุม คือ (1) 
คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) สํานักงานคณบดี 
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ 
แลวสงใหเลขานุการสวนงาน 
4. เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถามท้ังหมดสงให
ประธานคณะกรรมการ ผานทางสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
5. คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน 

ดานท่ี 3 แนวการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงานของสวนงาน  
                                              

10 1. สวนงานโดยคณะกรรมการประจําสวนงาน นําขอเสนอแนะ 
จุดท่ีควรพัฒนาจากรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย การ
วิเคราะหตนเองของสวนงาน มาประชุมวิเคราะหจัดเรียงลําดับ
ความสําคัญเรงดวนในการแกไขปญหาและพัฒนาสวนงาน 
จํานวนไมเกิน 5 เรื่อง   
2. จัดทํารายงานแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงานของสวนงาน (แบบฟอรม ปค.6) 
3. คณะกรรมการ ตรวจสอบ สอบทาน และพิจารณาให
คะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 

ดานท่ี 4 การบริหารจัดการสวนงานตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษา 

ไมคิด
คะแนน 

1. ใชขอมูลท่ีนักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนในแต
ละภาคการศึกษามาประมวล สรุป และ/หรือ  
2. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดทําแบบสอบถามการ
ประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอรม 
ปค.7) 
3. นําแบบสอบถามเผยแพรในเว็บไซตสํานักงานสภาฯ 
4. นักศึกษาตอบแบบสอบถาม โดยผานระบบออนไลน 
5. คณะกรรมการ  รวบรวมขอมูล ประมวลผล และสรุปผลของ
แตละคณะวิชา 

รวม  100  
 

4. ผูเกี่ยวของท่ีเชิญมาสนทนากลุม 
 เพ่ือใหทราบปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ท่ีครอบคลุมมิติตางๆ มากข้ึน คณะกรรมการจึงเชิญผูเก่ียวของ
ตามท่ีกําหนดไวในตารางท่ี 4 หนา 10 มาสนทนากลุม โดยมีข้ันตอนการสนทนากลุมตามขอ 11.9 หนา 13 
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5. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล  
 5.1 คณะกรรมการ สงขอมูล เอกสารใหหัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงาน ดานท่ี 1 และ
ดานท่ี 3 ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน  แลวเสนอคณะกรรมการ    
 5.2 คณะกรรมการสงแบบสอบถามใหเลขานุการสวนงานดําเนินการ 
 5.2.1 สงแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน (โดยบคุลากร) (แบบฟอรม ปค.4) ใหกับ 
    (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน 
    (2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) ท้ังหมดในสวนงาน 
    (3) สํานักงานคณบดี  
 แตละกลุมตามขอ (1) (2) (3) ประชุมในแตละกลุม แลวตอบแบบสอบถามฯ พรอมสรุป
ผลงานเดนของสวนงานในรอบปท่ีผานมา ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา สิ่งท่ี
ตองการใหมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยสนับสนุน   
                      คิดคะแนนคะแนนเฉลี่ย (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) แลวสงใหเลขานุการสวนงาน กลุม
ละ 1 ชุด 
 5.2.2 เลขานุการสวนงานจัดสงแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการ
ปฏิบตัิหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) ใหคณะกรรมการโดยสงผานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 5.2.3 คณะกรรมการ แจงใหเลขานุการสวนงานดําเนินการประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ เรื่อง
การติดตาม และประเมินการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน และเขามาตอบ
แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ผานระบบ online 
 5.3 เอกสารท่ีจะตองจัดสงใหคณะกรรมการมีดังนี้ 
            5.3.1 หัวหนาสวนงาน 
 - รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานโดยจัดทํา
เปนเลมเดียวกัน ตามรูปแบบ ในภาคผนวก 4 หนา 79 
 5.3.2 เลขานุการสวนงานรวบรวม 
  - แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวน
งาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) จาก (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) ภาควิชา สาขาวิชาท้ังหมดใน
สวนงาน (รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเทา ภาควิชา สาขาวิชา) (3) สํานักงานคณบดี  
 - แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน (แบบฟอรม ปค.5) ท่ีคณะกรรมการประจําสวน
งานประเมินใหคะแนนแลว 
 5.4 ฝายเลขานุการ นําแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
(แบบฟอรม ปค.7) เผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามผาน
ระบบ online   
         5.5 คณะกรรมการ รวบรวมสรุปขอมูลของแตละสวนงาน      
 5.6 คณะกรรมการ เชิญผู ท่ีเ ก่ียวของกับการบริหารงานของสวนงาน อาทิ ผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการประจาํสวนงาน ผูแทนบุคลากรสายวิชาการ ผูแทนสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา มาสนทนา
กลุมในประเด็นตางๆ  อาทิ ผลงานเดนของสวนงานในรอบปท่ีผานมา ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน (การสนทนากลุม ไมมีคะแนน)  
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 กลุมผูเก่ียวของท่ีเชิญมาสนทนากลุม ตามท่ีกําหนดในตารางท่ี 4 หนา 10  และ ข้ันตอนตาม ท่ี
กําหนดในขอ 11.9 หนา 13 
 5.7 คณะกรรมการ รวบรวมขอมูลท้ังหมด มาตรวจสอบ สอบทาน แลวใหคะแนน (คาคะแนนแปลง
เปนรอยละ) และสรุปวิเคราะหขอมูลของแตละสวนงาน     
 5.8 คณะกรรมการสงสรุป ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (แบบฟอรม ปค.9  หนา 61) ใหหัวหนาสวนงานรับทราบผลการ
ติดตาม และประเมินผลในเบื้องตน รวมท้ังเปดโอกาสใหหัวหนาสวนงานไดชี้แจงในประเด็นตางๆ 
 5.9 คณะกรรมการ เสนอ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
            5.10 เม่ือสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แลว นายกสภามหาวิทยาลัย 
แจงผลการติดตาม และประเมินผลใหหัวหนาสวนงานนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป 
   
6. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนนิงานของสวนงาน 
 6.1 นําคะแนนการดําเนินงานดานท่ี 1-3 มาคิดคะแนนเปนคารอยละ ทศนิยม 2 หลัก (คะแนนเต็ม 
100) ดังนี้ 

คะแนนดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนงาน มาจาก 
คะแนนสวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  
(ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) +  
คะแนนสวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน + 
คะแนนสวนท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

รอยละ 60 

คะแนนดานท่ี 2 ระดบัมีการสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน    รอยละ 30 
คะแนนดานท่ี 3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน รอยละ 10 
คะแนนรวม  คะแนนดานท่ี 1 + คะแนนดานท่ี 2 + คะแนนดานท่ี 3 รอยละ 100 

  6.2 กําหนดระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนงาน ดังนี้ 

รอยละ ระดับความสําเร็จ 
คะแนนรอยละ 90 ข้ึนไป ดเีดน 
คะแนนรอยละ 80-89 ดมีาก 
คะแนนรอยละ 70-79 ด ี
คะแนนรอยละ 60-69 พอใช/ปานกลาง 
คะแนนรอยละ 50-59 นอย 
คะแนนนอยกวารอยละ 50 ตองปรับปรุง 
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แผนภาพท่ี 3 สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

4. การบริหารจัดการ
สวนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา 
(ไมคิดคะแนน) 

 

2. ระดับการมีสวน
รวมและความรวมมือ
ของบุคลากรในสวน
งาน  
(คานํ้าหนัก 30) 

องคประกอบ ตัวชี้วดั วิธีการเก็บขอมูล 

1. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดทําแบบสอบถามการประเมนิการบริหารงานของสวนงานและการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวน
งาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) สงใหเลขานุการสวนงาน 
2. เลขานุการสวนงานสงแบบสอบถามใหผูเกี่ยวของตอบ คือ  (2.1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2.2) ภาควิชา สาขาวิชา
(รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทา) ทั้งหมดในสวนงาน (2.3) สํานักงานคณบดี  
ผูเกี่ยวของแตละกลุมดังกลาวจัดประชุมเพื่อตอบแบบสอบถาม กลุมละ 1 ชุด (ศูนย สถาบัน สํานัก มี 2 กลุม) 
3. เลขานุการสวนงานรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด สงใหคณะกรรมการ
4. คณะกรรมการพิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
 

1. ใชขอมูลที่นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษามาประมวล สรุป และ/หรือ
2. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดทําแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอรม ปค.7)
3. นักศึกษาตอบแบบสอบถาม โดยผานระบบออนไลน
4. คณะกรรมการ รวบรวมขอมูล ประมวลผล และสรุปผล ของแตละคณะวิชา
 

3. แนวทางการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงาน
ของสวนงาน 
(คานํ้าหนัก 10) 

1. สวนงานโดยคณะกรรมการประจําสวนงาน จัดทํารายงานแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน โดย
จัดเรียงตามลําดับความสําคัญ ความจําเปนเรงดวน ไมเกิน 5 เร่ือง (แบบฟอรม ปค.6) 
2. เสนอรายงานแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน ตอคณะกรรมการ
3. คณะกรรมการพิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
 

1. ระดับความสําเร็จ
ในการดําเนินงาน
ของสวนงาน 
(คานํ้าหนัก 60) 

สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาํป 
(ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการ
เจรจาตอรองกับอธิการบดี) 
(คานํ้าหนัก 30)  

สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตาม
นโยบายของหวัหนาสวนงาน 
(อยางนอย 3 เร่ือง) 

  (คานํ้าหนัก 10) 

สวนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) 
(คานํ้าหนัก 20 ) 

1. หัวหนาสวนงานรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
(ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) ปงบประมาณ พ.ศ.
2561 (แบบฟอรม ปค.1) (ศูนย สถาบัน สํานัก ยังไมไดมีการเจรจาตอรองกับ
อธิการบดี ใหรายงานเฉพาะสวนที่ 2 และสวนที่ 3 คาน้าํหนักสวนละ 30) 
2. เสนอรายงานผลการดําเนนิงาน ตอคณะกรรมการ
3. คณะกรรมการพิจารณาสอบทานและใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)

1. หัวหนาสวนงานรายงานผลการดําเนนิงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อยางนอย 3 เร่ือง) (แบบฟอรม ปค.2) 
2. เสนอรายงานผลการดําเนินงาน ตอคณะกรรมการ
3. คณะกรรมการพิจารณาสอบทานและใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)

1. หัวหนาสวนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2560 (แบบฟอรม ปค.3) 
2. คณะกรรมการใชคะแนนตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
รายงานอยางเปนทางการ (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 

คะแนน 
ดานที่ 2

ขั้นตอนการประมวลผล 
 

การแปลความหมาย 
รอยละ ระดับความสําเร็จ 
90 ขึ้นไป ดีเดน 
80-89 ดีมาก 
70-79 ดี 
60-69 พอใช/ปานกลาง 
50-59 นอย 
นอยกวา 50 ตองปรับปรุง 

คะแนนผลการดําเนินงาน 
ของสวนงาน 

(คะแนนดานที่ 1+2+3)
 

คะแนน 
ดานที่ 3

คะแนน 
ดานที่ 1

1. คณะกรรมการ เชิญผูเกี่ยวของ อาทิ ผูทรงวุฒิในคณะกรรมการประจําสวน
งาน ผูแทนสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา มาสนทนากลุมใน
ประเด็นตางๆ อาทิ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
สวนงาน (การสนทนากลุม ไมมีคะแนน) 
2. คณะกรรมการ รวบรวมขอมูล ประมวลผล และสรุปผล
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1. คณะกรรมการจัดทํา ราง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล                             

2. คณะกรรมการสงสรุป ราง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล ใหหัวหนา
สวนงานรับทราบในเบื้องตน รวมทั้งเปด
โอกาสใหหัวหนาสวนงานไดชี้แจงใน
ประเด็นตางๆ  

3. คณะกรรมการเสนอ ราง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล ตอสภา
มหาวิทยาลัย 

4. นายกสภามหาวิทยาลัย สงผลการ
ประเมินใหหัวหนาสวนงานนําไปใช
ประโยชนตอไป
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สวนที่ 5 
แนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหวัหนาสวนงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 
1. วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (ขอ 9 ของขอบังคับฯ) 
        1.1 เพ่ือประเมินระดับความสําเร็จของการบรรลุตามคํารับรองการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหัวหนา
สวนงาน 
        1.2 เพ่ือประเมินความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน  
        1.3 เพ่ือประเมินคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน 
         

2. แนวทาง ข้ันตอนการตดิตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน  

           การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
มีองคประกอบ 2 ดาน ดังนี้ 

           ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จตามคํารับรองการปฏิบัติงาน (คาน้ําหนักรอยละ 60) 
 มีองคประกอบ 3 สวน คือ     
          สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย จากการเจรจา
ตอรองกับอธิการบดี) (คาน้ําหนักรอยละ 30)  
 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1) คณะกรรมการ แจงใหหัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
(ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) โดยในการรายงานผลใหใชขอมูลเดียวกับท่ีสวนงาน
รายงานกองแผนงาน  
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน ตามแบบฟอรม ปค.1 หนา 44 
 2) คิดคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนด ในขอ 8.1 หนา 7 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 3) หัวหนาสวนงานเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 
 สําหรับศูนย สถาบัน สํานัก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังไมไดมีการเจรจาตอกับอธิการบดี 
ไมตองรายงานในสวนท่ี 1 นี้ 
 การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานตามท่ีหัวหนาสวนงานเสนอ กับกองแผนงาน
แลวใหคะแนน  
 สําหรับปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัย ชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลยัตอไป 
 สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญา
ของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง)  
(คาน้ําหนักรอยละ 10)  
 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1) คณะกรรมการ แจงใหหัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวน
งาน (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน 
อยางนอย 3 เรื่อง)  

37 
 



  พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน ตามแบบฟอรม ปค.2 หนา 47   
 2) คิดคะแนนตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ขอ 8.2 หนา 7 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 3) หัวหนาสวนงานเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 
 การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานตามท่ีหัวหนาสวนงานเสนอ แลวใหคะแนน 
 สําหรับปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัย ชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 สวนท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) (คาน้ําหนักรอยละ 20) 
 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1) คณะกรรมการ แจงหัวหนาสวนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
ปการศึกษา 2560 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)  
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย
สนับสนุน ตามแบบฟอรม ปค.3 หนา 50 
 2) หัวหนาสวนงานเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 
 การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ ใชคะแนนตามท่ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจงอยางเปน
ทางการ (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 สําหรับปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัย ชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 ดานท่ี 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคล่ือนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล 
(Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (คาน้ําหนักรอยละ 40) 
 ความเปนผูนํา (Leadership) ของหัวหนาสวนงานในการขับเคลื่อนสวนงาน อาทิ วิสัยทัศน             
กลยุทธ การวางแผน การสื่อสารในองคกร  ความสามารถในการแกไขปญหา การทํางานเปนทีม กระบวนการ
ในการขับเคลื่อน การทํางานเชิงรุก การริเริ่มในการสรางงานใหม การผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติใหเกิดผล 
การทํางานใหทันตอสถานการณ การใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย                             
 คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ของผูบริหารระดับสูงท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ี 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานสําเร็จ มี อาทิ (1) การรับฟงความคิดเห็น (2) มนุษยสัมพันธ (3) การตัดสินใจ (4) 
คุณธรรม จริยธรรม (5) บุคลิกภาพ (6) ความสามารถดานการบริหาร  (7) การปรับตัวและความยืดหยุน (8) 
การประสานสัมพันธ (9) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (10) การคิดเชิงกลยุทธ 
 (สรุปอางอิงมาจาก สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ. http://www.ocsc.go.th/sites/default/ 
files/attachment/article/07_phaakhphnwk_ch_smrrthnathaangkaarbrihaar.pdf สมรรถนะหลักของนักบริหารระดับสูง)  
 

 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1) คณะกรรมการแจงหัวหนาสวนงานเขียนสรุปรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน ประมาณ 
1-2 หนากระดาษ A4 ตามแบบฟอรม ปค.5 หนา 53 
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 2) หัวหนาสวนงาน สงใหรายงานตามขอ 1) ใหคณะกรรมการประจําสวนงาน ประเมินใหคะแนน 
ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีสงผล
ตอความสําเร็จในการทํางาน (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 
 3) คณะกรรมการประจําสวนงาน สงผลการประเมินตามขอ 2) ใหเลขานุการสวนงาน 
 4) เลขานุการสวนงานสงใหคณะกรรมการโดยผานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ พิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)  
                       
3. สรุปองคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ คาน้ําหนักและวิธีการเก็บขอมูล 
 จากองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล นํามาสรุปได ดังแสดงในตารางท่ี 9  
 ตารางท่ี 9 สรุปองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคประกอบในการติดตาม 

และประเมินผลฯ 
คาน้ําหนัก 

รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล 

ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จตามคํารับรอง
การปฏิบัติงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ 

60  

 สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป 
 (ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย จากการเจรจา
ตอรองกับอธิการบดี) 
 
(ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย สถาบัน 
สํ า นัก ยั ง ไม ไดมี การ เจรจาต อรองกับ
อธิการบดี ใหรายงานเฉพาะสวนท่ี 2 และ
สวนท่ี 3 คานํ้าหนักสวนละ 30) 

      30 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หวัหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) โดยใชขอมูลเดียวกับท่ี
หัวหนาสวนงานรายงานกองแผนงาน (คาคะแนน แปลงเปน
รอยละ)   
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ 
(แบบฟอรม ปค.1)  
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให
คะแนน 

 สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตาม
นโยบายของหัวหนาสวนงาน  
 (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนา
สวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไข
ปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง) 
 

10 1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย
ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เฉพาะ
นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือ
พัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง (คา
คะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ 
(แบบฟอรม ปค.2)         
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให
คะแนน 

 สวน ท่ี  3  ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.)  
 

20 1. หัวหนาสวนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2560 (แบบฟอรม ปค.3) (คา
คะแนนแปลงเปนรอยละ) 
2. คณะกรรมการใชคะแนนตามท่ีคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาแจงอยางเปนทางการ 
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องคประกอบในการติดตาม 

และประเมินผลฯ 
คาน้ําหนัก 

รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล 

ดานท่ี 2 ความเปนผูนํา (Leadership) 
ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะ
สวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอ
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 

40 1.  หั วหน าส วนงานเ ขียนสรุปรายงานความ เป นผู นํ า 
(Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน 
ประมาณ 1-2 หนากระดาษ A4 (แบบฟอรม ปค.5) 
2. หัวหนาสวนงานเสนอคณะกรรมการประจําสวนงาน
ประเมินใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
3. คณะกรรมการประจําสวนงานสงผลการประเมินให
เลขานุการสวนงาน 
4. เลขานุการสวนงานสงใหคณะกรรมการโดยผานสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย 
5. คณะกรรมการ พิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปน
รอยละ) 

รวม  100  

4. ผูเกี่ยวของท่ีเชิญมาสนทนากลุม 
 เพ่ือใหทราบปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ท่ีครอบคลุมมิติตางๆ มากข้ึน คณะกรรมการจึงเชิญผูเก่ียวของ
ตามท่ีกําหนดไวในตารางท่ี 4 หนา 10 มาสนทนากลุม โดยมีข้ันตอนการสนทนากลุมตามขอ 11.9 หนา 13 

5. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล  
         5.1 คณะกรรมการ สงขอมูล เอกสารใหหัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงาน ดานท่ี 1 และ
ดานท่ี 2 ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา และสิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน  แลวเสนอคณะกรรมการ    
 5.2 เอกสารท่ีจะตองจัดสงใหคณะกรรมการมีดังนี้ 
 5.2.1 หัวหนาสวนงาน 
 - รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานโดยจัดทํา
เปนเลมเดียวกัน ตามรูปแบบ ในภาคผนวก 4 หนา 79 
 5.2.2 เลขานุการสวนงานรวบรวม 
  - แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน (แบบฟอรม ปค.5) ท่ีคณะกรรมการประจําสวน
งานประเมินใหคะแนนแลว 
 5.3 คณะกรรมการ เชิญผูท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน อาทิ คณะกรรมการประจาํสวนงาน ผูแทนบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย
เกา มาสนทนากลุมในประเด็นตางๆ อาทิ ความเปนผูนํา คุณลักษณะสวนบุคคล รวมท้ังใหทราบปญหา 
อุปสรรค ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน (การสนทนากลุม ไมมีคะแนน) 
 กลุมผูเก่ียวของท่ีเชิญมาสนทนากลุม ตามท่ีกําหนดในตารางท่ี 4 หนา 10  และ ข้ันตอนตาม ท่ี
กําหนดในขอ 11.9 หนา 13 
 5.4 คณะกรรมการ รวบรวมขอมูลท้ังหมด มาตรวจสอบ สอบทาน แลวใหคะแนน (คาคะแนนแปลง
เปนรอยละ) และสรุปวิเคราะหขอมูลของแตละสวนงาน     
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 5.5 คณะกรรมการสงสรุป ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (แบบฟอรม ปค.9 หนา 61) ใหหัวหนาสวนงานรับทราบผลการ
ติดตาม และประเมินผลในเบื้องตน รวมท้ังเปดโอกาสใหหัวหนาสวนงานไดชี้แจงในประเด็นตางๆ 
 5.6 คณะกรรมการ เสนอ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
            5.7 เม่ือสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แลว นายกสภามหาวิทยาลัย 
แจงผลการติดตาม และประเมินผลใหหัวหนาสวนงานนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป 

6. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
 6.1 นําคะแนนการดําเนินงานดานท่ี 1 และดานท่ี 2 มาคิดคะแนนเปนคารอยละ ทศนิยม 2 หลัก 
(คะแนนเต็ม 100) ดังนี ้

คะแนนดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จตามคํารับรองการปฏิบัติงาน มาจาก 
คะแนนสวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
(ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) +  
คะแนนสวนท่ี 2  ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน + 
คะแนนสวนท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

รอยละ 60 

คะแนนดานท่ี 2 ความเปนผู นํ า  (Leadership)  ในการ ขับ เคลื่ อนสวนงาน  และ
คุณลักษณะสวนบคุคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน 

รอยละ 40 

คะแนนรวม  คะแนนดานท่ี 1 + คะแนนดานท่ี 2  รอยละ 100 

 6.2 กําหนดระดับความสําเร็จในการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ดังนี้ 

รอยละ ระดับความสําเร็จ 
คะแนนรอยละ 90 ข้ึนไป ดเีดน 
คะแนนรอยละ 80-89 ดมีาก 
คะแนนรอยละ 70-79 ด ี
คะแนนรอยละ 60-69 พอใช/ปานกลาง 
คะแนนรอยละ 50-59 นอย 
คะแนนนอยกวารอยละ 50 ตองปรับปรุง 
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แผนภาพท่ี 4 สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

2. ความเปนผูนํา 
(Leadership) ใน 
การขับเคล่ือน 
สวนงาน และ
คุณลักษณะ 
สวนบุคคล 
(Competency)  
ที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติหนาทีข่อง
หัวหนาสวนงาน 
(คานํ้าหนัก 40) 

 

องคประกอบ ตัวชี้วดั วิธีการเก็บขอมูล ขั้นตอนการประมวลผล 
 

1. ระดับ
ความสําเร็จตาม 
คํารับรองการ
ปฏิบัติงาน 
(คานํ้าหนัก 60)  

 

สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาํป 
(ตัวชี้วัด คาเปาหมาย  
จากการเจรจาตอรองกบั
อธิการบดี) 
(คานํ้าหนัก 30)  

 

สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตาม
นโยบายของหวัหนาสวนงาน 
(อยางนอย 3 เร่ือง) 

          (คานํ้าหนัก 10) 
 

สวนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) 
(คานํ้าหนัก 20) 

 

1. หัวหนาสวนงานรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
(ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) ปงบประมาณ พ.ศ.
2561 (แบบฟอรม ปค.1) (ศูนย สถาบัน สํานัก ยังไมไดมีการเจรจาตอรองกับ
อธิการบดี ใหรายงานเฉพาะสวนที่ 2 และสวนที่ 3 คาน้าํหนักสวนละ 30) 
2. เสนอรายงานผลการดําเนินงาน ตอคณะกรรมการ 
3. คณะกรรมการพจิารณาสอบทานและใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 

1. หัวหนาสวนงานรายงานผลการดําเนนิงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อยางนอย 3 เร่ือง)  (แบบฟอรม ปค.2)   
2. เสนอรายงานผลการดําเนินงาน ตอคณะกรรมการ 
3. คณะกรรมการพิจารณาสอบทานและใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 
 1. หัวหนาสวนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปการศึกษา 2560 (แบบฟอรม ปค.3) 
2. คณะกรรมการใชคะแนนตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
รายงานอยางเปนทางการ (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 
 

คะแนน 
ดานที่ 1 

 

การแปลความหมาย 
 รอยละ   ระดับความสําเร็จ 
 90 ขึ้นไป ดีเดน 
 80-89 ดีมาก 
 70-79 ดี 
 60-69 พอใช/ปานกลาง 
 50-59 นอย 
 นอยกวา 50 ตองปรับปรุง 

คะแนนผลการปฏิบตัิหนาที ่
ของหัวหนาสวนงาน 
(คะแนนดานที่ 1+2) 

 

คะแนน 
ดานที่ 2 

1. หัวหนาสวนงานเขียนสรุปรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคล่ือนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการทํางาน ประมาณ 1-2 หนากระดาษ A4 (แบบฟอรม ปค.5) 
เสนอใหคณะกรรมการประจําสวนงาน 
2. คณะกรรมการประจําสวนงานพิจารณาใหคะแนน แลวสงใหเลขานุการสวน
งาน 
3. เลขานุการสวนงานสงใหคณะกรรมการ  
4. คณะกรรมการ พิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 

1. คณะกรรมการ เชิญผูเกี่ยวของ อาทิ ผูทรงวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน 
ผูแทนสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา มาสนทนากลุมในประเด็น
ตางๆ อาทิ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสวนงาน 
(การสนทนากลุม ไมมีคะแนน) 
2. คณะกรรมการ รวบรวมขอมูล ประมวลผล และสรุปผล 
 

 

1. คณะกรรมการจัดทํา ราง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล                              

2. คณะกรรมการสงสรุป ราง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล ใหหัวหนา
สวนงานรับทราบในเบื้องตน รวมทั้งเปด
โอกาสใหหัวหนาสวนงานไดชี้แจงใน
ประเด็นตางๆ  

3. คณะกรรมการเสนอ ราง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล ตอสภา
มหาวิทยาลัย  

4. นายกสภามหาวิทยาลัย สงผลการ
ประเมินใหหัวหนาสวนงานนําไปใช
ประโยชนตอไป 
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สวนที่ 6 
แบบฟอรมที่ใชในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน 
 
 แบบฟอรมท่ีใชในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานและการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงดังตารางท่ี 10 
 
 ตารางท่ี 10 รายชื่อแบบฟอรมท่ีใชในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 

ชื่อยอ ชื่อแบบฟอรม 
ปค.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจําป  
ปค.2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน  
ปค.3 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
ปค.4 แบบสอบถามการประเมินการบรหิารงานของสวนงาน และการปฏบัิติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 

(โดยบุคลากร) 
ปค.5 แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคณุลักษณะสวนบุคคล 

(Competency) ท่ีสงผลตอความสําเรจ็ในการทํางาน (โดยหัวหนาสวนงาน) 
ปค.6 แบบรายงานแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน 
ปค.7 แบบสอบถามการประเมินการบรหิารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
ปค.8 แบบบันทึกขอมูลการสนทนากลุม 
ปค.9 สรุปรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ

หัวหนาสวนงาน 

 

43 
 



ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
สวนงาน ............................................................. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ……………………………. (1 ตุลาคม …. ถึง 30 กันยายน ….) 

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) (ใชขอมูลเดียวกับท่ีรายงานกองแผนงาน) 

เปาหมาย/นโยบาย/ตัวชี้วัด 

(1) 
เปาหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
 

(3) 
ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
รอยละของ 
เปาหมาย 
% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

 

เปาหมายท่ี 1 เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ีมีมาตรฐานสากล      
นโยบายท่ี 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21      
      
      
นโยบายท่ี 1.2 พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย      
      
      
นโยบายท่ี 1.3 พัฒนาประสบการณและคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา      
      
      
เปาหมายท่ี 2 การเปนท่ีพ่ึงของชุมชน สังคม และประเทศชาติ      
นโยบายท่ี 2.1 พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกับบริการวิชาการ      
      
      
นโยบายท่ี 2.2 บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ      
      
      
เปาหมายท่ี 3 การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยท่ีพรอมตอการเปล่ียนแปลง)      
นโยบายท่ี 3.1 พัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ      
      
      

แบบ ปค.1 
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เปาหมาย/นโยบาย/ตัวชี้วัด 

(1) 
เปาหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
 

(3) 
ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
รอยละของ 
เปาหมาย 
% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

 

นโยบายท่ี 3.2 พัฒนาบุคลากร      
      
      
นโยบายท่ี 3.3 จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีสําคัญ      
      
      

คะแนนผลการดําเนินงาน 
คะแนนรวม   
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ  

คะแนนจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ  
คาน้ําหนัก  
คะแนนท่ีได  

2. สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา   

ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย  

ใหการชวยเหลือหรือสนับสนนุ 
1   
2   
3   

ลงช่ือหัวหนาสวนงาน ....................................................................................... วันท่ี ........................................................... 
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ตัวอยางวิธีการกรอกแบบฟอรมและการคิดคะแนน 
 

เปาหมาย/นโยบาย/ตัวชี้วัด 

(1) 
เปาหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
 

(3) 
ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
รอยละของ 
เปาหมาย 
% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

 

เปาหมายท่ี 1 เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ีมีมาตรฐานสากล      
นโยบายท่ี 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21      
1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการศึกษา 
       - จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีไดรับการเผยแพร  

10 เรื่อง 9 เรื่อง  9/10 = 0.90 0.90 x 100 = 90 
ตํ่ากวาเปาหมายรอยละ 10 

1.00 

เปาหมายท่ี 2 การเปนท่ีพ่ึงของชุมชน สังคม และประเทศชาติ      
นโยบายท่ี 2.1 พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกับบริการ
วิชาการ 

     

2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย 
     - จํานวนผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI 

1 เรื่อง 1 เรื่อง 1/1 =1.0 1.0x100 =100 
เทากับเปาหมาย 

3.50 

      
      
 คะแนนรวม  4.50 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 4.50/2=2.25 

คาคะแนนแปลงเปนรอยละ 45 

คะแนนจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  

คาคะแนนแปลงเปนรอยละ  

คาน้ําหนัก  

คะแนนท่ีได  
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ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน  
สวนงาน ............................................................. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ……………………………. (1 ตุลาคม …. ถึง 30 กันยายน ….) 

1. ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 
3 เรื่อง) (ไมซํ้ากับตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) 

นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนนิการเพ่ือพัฒนา 
หรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เร่ือง) 

(1) 
เปาหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
 

(3) 
ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย 
 (2)/(1) 

(4) 
รอยละของ 
เปาหมาย 
% ของ (3) 

(5) 

คะแนน 
 

นโยบายการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสวนงาน      

1.      
2.      
      

การดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาสวนงาน      

3.      
      
      

คะแนนผลการดําเนินงาน 
คะแนนรวม   
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ  

คะแนนจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ  
คาน้ําหนัก  
คะแนนท่ีได  

 

แบบ ปค.2 
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2. สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา   

ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย  

ใหการชวยเหลือหรือสนับสนนุ 
1   
2   
3   

ลงช่ือหัวหนาสวนงาน ....................................................................................... วันท่ี ........................................................... 
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 ตัวอยางวิธีการกรอกแบบฟอรมและการคิดคะแนน 
 

นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนนิการเพ่ือพัฒนา 
หรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เร่ือง) 

(1) 
เปาหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
 

(3) 
ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
รอยละของ 
เปาหมาย 
% ของ (3) 

(5) 

คะแนน 
 

นโยบายการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสวนงาน      
1. จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับทุนแลกเปลี่ยนกับตางประเทศ  100 คน 120 คน 120/100 = 1.20 1.20 x 100 = 120 

สูงกวาเปาหมายรอยละ 20 
5.00 

2. จํานวนขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันในตางประเทศ 10 สถาบัน 9 สถาบัน 9/10 = 0.90 0.90 x 100 = 90 
ตํ่ากวาเปาหมายรอยละ 10 

1.00 

การดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาสวนงาน      
3. การปรับปรุงหองเรียนแลวเสร็จภายในมกราคม 2561 ม.ค. 61 ธ.ค. 60  แลวเสร็จกอนเวลา  

1 เดือน 
4.50 

คะแนนผลการดําเนินงาน 
คะแนนรวม  10.50 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 10.50/3=3.50 

คาคะแนนแปลงเปนรอยละ 70.00 

คะแนนจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  

คาคะแนนแปลงเปนรอยละ  

คาน้ําหนัก  

คะแนนท่ีได  
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
สวนงาน ............................................................................................................... 

ปการศึกษา ............................ ระหวางวันท่ี .................................................................................................. 
 

องคประกอบ 
คะแนน 

(จาก 5.00) 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปขอเสนอแนะ 

ของกรรมการประเมินคุณภาพ 
1. การผลติบัณฑิต  
 

   
 
 

2. การวิจัย 
 

   
 
 

3. การบริการวิชาการ  
 

   
 
 

4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

   
 
 

5. การบริหารจัดการ 
  

   
 
 

คะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ    
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ  

 
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ: 
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  

ลงช่ือหัวหนาสวนงาน ....................................................................................... วันท่ี ........................................................... 

หมายเหตุ ใชคะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจากคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

แบบ ปค.3 
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แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
(โดยบุคลากร) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ………………….. (1 ตุลาคม …. ถึง 30 กันยายน ….) 
สวนงาน.................................................................................... 

ผูประเมิน : คณะกรรมการประจําสวนงาน / ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทา) / 
 สํานักงานคณบดี 

 
คําช้ีแจง  
 

1) แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน เปนการ
ประเมินเพื่อใหไดขอมูลภาพรวมของการบริหารสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน รวมทั้งการมีสวน
รวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน สําหรับใชประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน  

     ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามนี้จะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานตอไป 

2) คณะกรรมการจะจัดสงแบบสอบถามใหเลขานุการสวนงาน เพื่อใหดําเนินการ ดังนี้ 
 2.1 สงแบบสอบถามใหผูเก่ียวของจํานวน 3 กลุม คือ (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) ภาควิชา 

สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทา) ทั้งหมดในสวนงาน และ (3) สํานักงานคณบดี  
      แตละกลุมดังกลาวจัดประชุมเพื่อประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา

สวนงาน แลวตอบแบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด (ภาควิชา สาขาวิชาละ 1 ชุด) พรอมผลงานเดนในรอบป จุดที่ควร
พัฒนา ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  

 2.2 เลขานุการสวนงานรวบรวมแบบสอบถามจากทั้ง 3 กลุม แลวจัดสงใหคณะกรรมการฯ โดยผานสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย  

3) แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน  
สวนที ่1  ขอมูลทั่วไป มี 2 ขอ 
สวนที ่2  ความคิดเห็นตอการบริหารงานของสวนงานและการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน จํานวน 13 ขอ  
สวนที่ 3 ผลงานเดน จุดที่ควรพัฒนา ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพฒันา 

4) เกณฑการใหคาคะแนนในการตอบแบบสอบถาม แบงออกเปนดังนี ้
 5 คะแนน คุณลักษณะนัน้มีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด 
 4 คะแนน คุณลักษณะนัน้มีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมาก 
 3 คะแนน คุณลักษณะนัน้มีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง 
 2 คะแนน คุณลักษณะนัน้มีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับนอย 
 1 คะแนน คุณลักษณะนัน้มีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับนอยที่สุด 
 N/A ไมทราบ ไมมีขอมูล หรือไมสามารถประเมินในเร่ืองนั้นได 

 
โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง  ที่ตรงกับความคิดเหน็ของทานมากที่สุด 

 

สวนที่ 1: ขอมูลทั่วไป  
 
1.1 กลุมผูประเมิน   คณะกรรมการประจําคณะ/สวนงาน  

 ภาควิชา สาขาวชิา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทา)  
 สํานักงานคณบด ี

1.2 การประชุม........................................................................................ คร้ังที ่...............  วันที่ ................................... 

 จํานวนผูเขารวมประชุม .................. คน จากทั้งหมด .................. คน 

 สําหรับรายชื่อผูเขารวมประชมุใหแนบทายแบบสอบถาม 

แบบ ปค.4 
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สวนที่ 2:  ความคิดเห็นตอการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน 
 

ขอ ขอคําถาม 

ระดับความสําเร็จ/ การปฏิบัติ/ 
ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 N/A 
1 การกําหนดทิศทาง ไดแก วิสัยทัศน คานิยม เปาประสงค หรือผล

การดําเนินการท่ีคาดหวังของคณะโดยคํานึงถึงผูรับบริการอยาง
ครอบคลมุ 

      

2 การสื่อสาร ถายทอด และสรางความเขาใจทิศทางขององคกรให
ผูบริหาร และประชาคมไดเขาใจอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 

      

3 การสรางบรรยากาศท่ีดี เพ่ือสรางความผูกพันรวมมือท่ัวท้ังองคกร 
รวมท้ังสรางแรงจูงใจเพ่ือผลักดันผลการปฏิบัติงานตามเปาหมาย 

      

4 การกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งาน และนําไปปรับปรุงการบริหารงาน พรอมท้ังการรายงานให
บุคลากรทราบ 

      

5 การรับฟงความตองการ และขอมลูอ่ืนๆของผูรับบริการ และผูท่ีมี
สวนไดสวนเสียท่ีเหมาะสม และใชขอมูลในการปฏิบัติงาน 

      

6 การจัดการขอรองเรียน ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นอยางมีประสิทธิผล 
และทันทวงที รวมท้ังใชเปนสารสนเทศเพ่ือปรับปรุงคณุภาพการ
ใหบริการ 

      

7 สนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาอยางเหมาะสม และ
ครบถวนในทุกองคประกอบ 

      

8 สนับสนุนและสงเสริมการจัดสวัสดิการ และการดูแลสวัสดภิาพ
ของนักศึกษาอยางเหมาะสม และครบถวน 

      

9 ระบบในการสื่อสารกับนักศึกษา บุคลากร ผูรับบริการ ผูมีสวนได
สวนเสยีอ่ืน รวมท้ังสาธารณชน และสื่อมวลชนไดอยางเหมาะสม 

      

10 การสนับสนุน และสรางแรงจูงใจ ความผาสุก และความผูกพัน
เพ่ือใหบุคลากรสามารถสรางผลการดําเนินการท่ีด ี

      

11 การมอบหมายงาน และการกระจายอํานาจการบริหารงานไดตรง
ตามความสามารถของบุคลากร 

      

12 ความสําเร็จของความรวมมือในการทํางาน และการสรางเครือขาย
ของคณะกับหนวยงานภายนอก ท้ังในและตางประเทศ 

      

13 ความเช่ือมั่นในการบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

      

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนน 5.00 คะแนน)  

คาคะแนนแปลงเปนรอยละ  

*กรุณาคํานวณคะแนนเฉลี่ย และกรอกขอมูลในตารางดวย 
 

สวนที่ 3: ผลงานเดน จุดที่ควรพัฒนา ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  

3.1 ผลงานเดนในรอบปทีผ่านมา ..............................................................................................................................................  
 
3.2 จุดที่ควรพัฒนาในรอบปที่ผานมา ......................................................................................................................................   
 
3.3 ปญหาและอุปสรรค และแนวทางการแกไขและพฒันา  ....................................................................................................  
 
3.4 สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลยัและหรือสภามหาวิทยาลัย ใหการชวยเหลือหรือสนับสนนุ  .................................................  
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แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคล่ือนสวนงาน 
และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน (โดยหัวหนาสวนงาน) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ……………………………. (1 ตุลาคม …. ถึง 30 กันยายน ….) 

สวนงาน ................................................................... ช่ือหัวหนาสวนงาน ……………………………………………………………….. 
 

คําชี้แจง  1. การรายงานมี 2 ดาน  ดานท่ี 1 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน  
                                          ดานท่ี 2 คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ี  

2. ใหหัวหนาสวนงานเขียนสรุปความเปนผูนํา (Leadership) ท่ีทานใชในการขับเคลื่อนสวนงานจนการทํางานประสบความสําเร็จ/มีความกาวหนา/สามารถแกไขปญหา อุปสรรคและพัฒนาการ
ทํางานของสวนงาน รวมท้ังคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน ประมาณ 1-2 หนากระดาษ A4  

2.1 ความเปนผูนํา (Leadership) ของหัวหนาสวนงานในการขับเคลื่อนสวนงาน อาทิ วิสัยทัศน กลยุทธ การวางแผน การสื่อสารในองคกร  ความสามารถในการแกไขปญหา การทํางาน
เปนทีม กระบวนการในการขับเคลื่อน การทํางานเชิงรุก การริเริม่ในการสรางงานใหม การผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติใหเกิดผล การทํางานใหทันตอสถานการณ การใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

2.2 คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ของผูบริหารระดับสูงท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือใหการปฏิบัติงานสําเร็จ มี อาทิ การรับฟงความคิดเห็น มนุษยสัมพันธ การ

ตัดสินใจ คุณธรรม จริยธรรม  บุคลิกภาพ ความสามารถดานการบริหาร การปรับตัวและความยืดหยุน การประสานสัมพันธ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การคิดเชิงกลยุทธ  

(อางอิงมาจาก สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
http://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/article/07_phaakhphnwk_ch_smrrthnathaangkaarbrihaar.pdf สมรรถนะหลักของนักบริหารระดบัสูง)                    

3. หัวหนาสวนงานสงรายงานตามขอ 2 ใหคณะกรรมการประจําสวนงานประเมิน  

4. คณะกรรมการประจําสวนงานพิจารณารายงานแบบ ปค.5 แลวประเมินใหคะแนน โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาใหคะแนนดังน้ี 
คะแนน ความสําเร็จในการขับเคลื่อนสวนงาน/ระดับความพึงพอใจ 

5 ความสําเร็จในการขับเคลื่อนสวนงาน/ความพึงพอใจ ระดับมากท่ีสดุ 
4 ความสําเร็จในการขับเคลื่อนสวนงาน/ความพึงพอใจ ระดับมาก 
3 ความสําเร็จในการขับเคลื่อนสวนงาน/ความพึงพอใจ ระดับปานกลาง 
2 ความสําเร็จในการขับเคลื่อนสวนงาน/ความพึงพอใจ ระดับนอย 
1 ความสําเร็จในการขับเคลื่อนสวนงาน/ความพึงพอใจ ระดับนอยท่ีสุด  

N/A ไมมีขอมลูเพียงพอท่ีจะประเมิน 

5. คณะกรรมการประจําสวนงาน สงรายงานแบบ ปค.5 ท่ีประเมินผลตามขอ 4 แลวใหเลขานุการสวนงาน  

6. เลขานุการสวนงานสงรายงานแบบ ปค.5 ใหคณะกรรมการ โดยผานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  

แบบ ปค.5 
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รายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏบัิติหนาท่ี 

 ดาน การดําเนินงาน 

ดานท่ี 1. ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน 
1.  
2.  
3.  
ดานท่ี 2. คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ี 
1.  

2.  

3.  

คะแนนการประเมินโดยคณะกรรมการประจําสวนงาน 
คะแนนจากการประเมิน (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  

คาคะแนนแปลงเปนรอยละ  

คะแนนจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 

คะแนนจากการประเมนิ (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ  
คาน้ําหนัก  
คะแนนท่ีได  

 
ลงช่ือหัวหนาสวนงาน ....................................................................................... วันท่ี ........................................................... 

คณะกรรมการประจําสวนงานในการประชุมครั้งท่ี ........... วันท่ี ............................................. จํานวนผูเขารวมประชุม .............. คน จากท้ังหมด .............. คน 

สําหรับรายชื่อผูเขารวมประชุมใหแนบทายรายงาน 
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ตัวอยางวิธีการกรอกแบบฟอรม 
 
รายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏบัิติหนาท่ี  

ดาน การดําเนินงาน 

ดานท่ี 1. ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน 
1. การทํางานเชิงรุก 1. กําหนดใหมีวาระเชิงนโยบาย/เชิงพัฒนาสวนงานทุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงาน 

2. มีระบบ กลไกการกํากับติดตามการทํางานอยางตอเน่ือง 
2. การผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติใหเกิดผล 1. การถายทอดนโยบายถึงระดับบุคคล 

2. การกําหนด KPI ระดบับุคคล ทําใหแผนพัฒนาคณะบรรลุเปาหมายการทํางานท่ีกําหนดไวเฉลี่ย รอยละ 95  
ดานท่ี 2. คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ี 
1. การประสานสมัพันธ สามารถประสานงาน และมีความสัมพันธท่ีดีกับบุคลากรทุกระดับ จนทําใหงานของคณะสําเร็จ กาวหนาเปนตัวอยางท่ีดีแกคณะอ่ืนๆ 

เชน โครงการประหยดัพลังงาน 

คะแนนการประเมินโดยคณะกรรมการประจําสวนงาน 
คะแนนจากการประเมิน (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 4.25 
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ 85.00 

คะแนนจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 

คะแนนจากการประเมนิ (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ  
คาน้ําหนัก  
คะแนนท่ีได  

 
ลงช่ือหัวหนาสวนงาน ....................................................................................... วันท่ี ........................................................... 

คณะกรรมการประจําสวนงานในการประชุมครั้งท่ี ........... วันท่ี ............................................. จํานวนผูเขารวมประชุม .............. คน จากท้ังหมด .............. คน 

สําหรับรายชื่อผูเขารวมประชุมใหแนบทายรายงาน 
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แบบรายงานแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ……………………………. (1 ตุลาคม …. ถึง 30 กันยายน ….) 

สวนงาน ...................................................................  

คําชี้แจง  1. ใหสวนงานโดยคณะกรรมการประจําสวนงาน พิจารณาเรื่อง/ประเด็นท่ีมีความสําคัญ ความจําเปนเรงดวน ซึ่งอาจจะมาจาก 1) รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสวนงาน  

2) ขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย /มหาวิทยาลัย 3) การวิเคราะหตนเองของสวนงาน 4) การประชุมคณะกรรมการประจําสวนงาน ฯลฯ จํานวนไมเกิน 5 เรื่อง แลวนํามาวางแผนปรับปรุงและ

พัฒนาการดําเนินงาน 

              2. สวนงานสงรายงานแบบฟอรม ปค.6 ใหคณะกรรมการ โดยสงผานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

เร่ือง/ประเด็นท่ีมีความสําคัญ ความจําเปนเรงดวน แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา/ความกาวหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการ  
ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ

ตามแผนท่ีกําหนด 

เรื่องท่ี 1 
 

  

เรื่องท่ี 2 
 

  

เรื่องท่ี 3 
 

  

เรื่องท่ี 4 
 

  

เรื่องท่ี 5 

 

  

คะแนนจากคณะกรรมการ ติดตาม และประเมินผล 

คะแนนจากการประเมนิ (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ  
คาน้ําหนัก  
คะแนนท่ีได  

 

ลงช่ือหัวหนาสวนงาน ....................................................................................... วันท่ี ........................................................... 

คณะกรรมการประจําสวนงานในการประชุมครั้งท่ี ........... วันท่ี ............................................. จํานวนผูเขารวมประชุม .............. คน จากท้ังหมด .............. คน 

สําหรับรายชื่อผูเขารวมประชุมใหแนบทายรายงาน 

แบบ ปค.6 
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ตัวอยางวิธีการกรอกแบบฟอรม 

  

เร่ือง/ประเด็นท่ีมีความสําคัญ ความจําเปนเรงดวน แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา/ความกาวหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการ  
ระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จ

ตามแผนท่ีกําหนด 

เรื่องท่ี 1 จํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการมีจํานวน
นอย 

1. จัดโครงการเขาคายการจัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตาํแหนงทางวิชาการ จํานวน 3 
โครงการ 
      1.1 อาจารยท่ีทํางานเกิน 5 ปข้ึนไปและยังไมมีตาํแหนงทางวิชาการ 
      1.2 อาจารยท่ีทํางานไมเกิน 2 ปและยังไมมีตาํแหนงทางวิชาการ 
      1.3 อาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการระดับ ผศ. ข้ึนไป 
2. ตั้งงบประมาณใหไปอบรมการเขียนผลงานวิชาการกับหนวยงานองคกรตางๆ  

 
 
เม.ย.-พ.ค.2561 
ต.ค.2561 
ธ.ค.2561 
ต.ค.2561 เปนตนไป 

เรื่องท่ี 2 จํานวนนักศึกษาลดลง จัดโครงการเปดบาน 

 

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

คะแนนจากคณะกรรมการ ติดตาม และประเมินผล 

คะแนนจากการประเมนิ (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  

คาคะแนนแปลงเปนรอยละ  
คาน้ําหนัก  
คะแนนท่ีได  

 

ลงช่ือหัวหนาสวนงาน ....................................................................................... วันท่ี ........................................................... 

คณะกรรมการประจําสวนงานในการประชุมครั้งท่ี ........... วันท่ี ............................................. จํานวนผูเขารวมประชุม .............. คน จากท้ังหมด .............. คน 

สําหรับรายชื่อผูเขารวมประชุมใหแนบทายรายงาน 
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แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
ปการศึกษา ..................................... 

ผูประเมิน : นักศึกษา 
 
คําช้ีแจง  

1) แบบประเมินการบริหารงานของคณะฉบับน้ี เปนการประเมินเพ่ือใหไดขอมลูภาพรวมของการบริหารงานของคณะ 
สําหรับใชประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน   
             ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามน้ีจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงานตอไป  

2)  การตอบแบบสอบถามจะไมมีความสัมพันธกับผลการเรียน จึงขอความรวมมือตอบแบบสอบถาม และใหขอคิดเห็น
ในเชิงพัฒนาองคกร 

3) แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน  
 สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป รวม 3 ขอ  
 สวนท่ี 2  ความคิดเห็นตอการบริหารงานของคณะ รวม 13 ขอ  
 สวนท่ี 3  ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
4) เกณฑการใหคาคะแนนในการตอบแบบสอบถาม แบงออกเปนดังน้ี 
 5 คะแนน คุณลักษณะน้ันมีความสําเรจ็ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมากท่ีสุด 
 4 คะแนน คุณลักษณะน้ันมีความสําเรจ็ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมาก 
 3 คะแนน คุณลักษณะน้ันมีความสําเรจ็ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง 
 2 คะแนน คุณลักษณะน้ันมีความสําเรจ็ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับนอย 
 1 คะแนน คุณลักษณะน้ันมีความสําเรจ็ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับนอยท่ีสุด 
 N/A ไมทราบ ไมมีขอมลู หรือไมสามารถประเมินในเรื่องน้ันได 

 
 

โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง  ที่ตรงกับความคิดเหน็ของนักศึกษามากที่สุด 
 
สวนที่ 1: ขอมูลทั่วไป  
 
1. คณะ................................................................ 
 
2. ระดับปริญญา     ปริญญาตรี   ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
 
3. ระยะเวลาที่ศึกษาในคณะ   1 ป    2 ป    3 ป    4 ป  

 5 ป    6 ป    7 ป    8 ปข้ึนไป 
 

แบบ ปค. 7 
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สวนที่ 2:  นักศึกษาเห็นวาการบริหารงานคณะในดานตางๆ ตอไปน้ีมีคุณภาพอยูในระดับใด 
 

ดาน 
/ขอ 

รายละเอียดท่ีประเมิน 
 

ระดับความเห็น (ทําเคร่ืองหมาย ) 
มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ท่ีสุด 
1 

N/A 
 
- 

1.  การเรียนการสอน 
1.1 จัดอาจารยท่ีมีคุณภาพมาทําการสอนในช้ันเรียนไดอยาง

เหมาะสม 
      

1.2 การเสริมประสบการณวิชาชีพ เชน การฝกปฏิบัติ/ภาคสนาม 
การดูงานนอกสถานท่ี หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาสอน/
บรรยาย 

      

1.3 จัดใหมีอาจารยท่ีปรึกษาท่ีมีคณุภาพ และใหคําปรึกษาไดอยาง
เหมาะสม 

      

1.4 จัดใหมีหนวยงาน/บุคคลใหคาํแนะนําเก่ียวกับการดําเนินการ
ใดใดท่ีเก่ียวของกับการเรยีนการสอนไดอยางเหมาะสม 

      

1.5 จัดสภาพหองเรียน อุปกรณการสอน แหลงเรียนรูดวยตนเอง 
เชน หองสมุด คอมพิวเตอร จุดเช่ือมตออินเทอรเน็ต อยาง
เหมาะสม 

      

2.  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ 
2.1 สนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรม หรือเขารวม 

กิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
      

2.2 มีการจัดกิจกรรมท่ีเนนใหนักศึกษาของคณะไดทําความรูจัก
กันอยางเหมาะสม 

      

2.3 มีการประชาสัมพันธขาวสารตางๆถึงนักศึกษา มีชองทางรับ
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักศึกษาอยางเหมาะสม 

      

2.4 มีการจัดสรรทุนการศึกษา และดาํเนินการจัดสรร
ทุนการศึกษาประเภทตางๆ ใหกับนักศึกษาไดอยางเหมาะสม 

      

3.  สิ่งแวดลอมและกายภาพของคณะ 
3.1 มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตของนักศึกษา

ภายในคณะอยางเหมาะสม  
      

3.2 มีการจัดสถานท่ีน่ังพักระหวางรอเรียน และในยามวางไดอยาง
เหมาะสม 

      

3.3 มีการดูแลความสะอาด สุขลักษณะ สุนทรียภาพของอาคาร
สถานท่ีและสิ่งแวดลอมภายในคณะไดอยางเหมาะสม 

      

3.4 มีมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและทรัพยสิน 
ขณะดํารงชีวิตอยูภายในคณะไดอยางเหมาะสม 

      

 
สวนที่ 3:  ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
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แบบบันทึกขอมูลจากการสนทนากลุม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .............................. 

สวนงาน................................................................................ 
 

ผูใหขอมูล ........................................................................................ ตําแหนง ................................................................ 

ระยะเวลาทีป่ฏิบัตงิาน ............................................... ระยะเวลาที่ดํารงตาํแหนง ........................................................... 

 
คําถามที่ 1  ...... .................................................................................................................................................................   
 ............................................................................................................................................................................................  
คําตอบ (สรุปสาระสําคัญ) 
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 
คําถามที่ 2  ...... .................................................................................................................................................................   
 ............................................................................................................................................................................................  
คําตอบ (สรุปสาระสําคัญ) 
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 
คําถามที่ 3  ...... .................................................................................................................................................................   
 ............................................................................................................................................................................................  
คําตอบ (สรุปสาระสําคัญ) 
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 
วันที่ ........................................................... 

แบบ ปค. 8 
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สรุปรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. …………………… (1 ตุลาคม …. ถึง 30 กันยายน ....) 

สวนงาน ............................................... ช่ือหัวหนาสวนงาน .................................................... (ระยะเวลาปฏบัิติงาน......วัน)  

ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการ

ดําเนินงานของสวนงาน ม ี….. ดาน 
คาน้ําหนัก 
(รอยละ) 

คะแนนท่ีได 
(รอยละ) 

องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ม ี..... ดาน 

คาน้ําหนัก 
(รอยละ) 

คะแนนท่ีได 
(รอยละ) 

ดานท่ี 1  
 

  ดานท่ี 1    

ดานท่ี 2  
 

  ดานท่ี 2    

ดานท่ี 3  
 

  ดานท่ี 3    

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

  

รวมคะแนน 100  รวมคะแนน 100  

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา 
.............................................................................................................................................................. 
2. เร่ืองท่ีควรดําเนินการโดยเรงดวน/เร่ืองท่ีมีความกังวล 
.............................................................................................................................................................. 
3. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคณะ   
.............................................................................................................................................................. 
4. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
.............................................................................................................................................................. 
5. คณบดี/หัวหนาสวนงานฯ 
.............................................................................................................................................................. 
6. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี/หัวหนาสวนงานฯ 
.............................................................................................................................................................. 
 

แบบ ปค. 9 
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ตัวอยาง 

สรุปรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

คณะ AAA คณบดี BBBB (ระยะเวลาปฏบัิติงานปงบประมาณ พ.ศ. 2561 303 วัน)  

ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการ

ดําเนินงานของสวนงาน ม ี4 ดาน 
คาน้ําหนัก 
(รอยละ) 

คะแนนท่ีได 
(รอยละ) 

องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ม ี2 ดาน 

คาน้ําหนัก 
(รอยละ) 

คะแนนท่ีได 
(รอยละ) 

ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของ
สวนงาน ประกอบดวย 3 สวน 

60 52.00 ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน ประกอบดวย 3 สวน 

60 52.00 

     สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําป 

 30   25.50      สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ 
การประจําป 

30   25.50 

 สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของ
หัวหนาสวนงาน 

 10  8.50  สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของ
หัวหนาสวนงาน 

  10  8.50 

 สวนท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 

 20  18.00  สวนท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 

   20  18.00 

ดานท่ี 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือ
ของบุคลากรในสวนงาน  

30 24.00 ดานท่ี 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนสวนงาน และคณุลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 

40 38.00 

ดานท่ี 3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน 

10 8.50 

ดานท่ี 4 การบริหารจัดการสวนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน) 

ไมคิดคะแนน -- 

รวมคะแนน 100 84.50 รวมคะแนน 100 90.00 
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1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา 
.............................................................................................................................................................. 
 
2. เร่ืองท่ีควรดําเนินการโดยเรงดวน/เร่ืองท่ีมีความกังวล 
.............................................................................................................................................................. 
 
3. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคณะ   
.............................................................................................................................................................. 
 
4. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
.............................................................................................................................................................. 
 
5. คณบดี/หัวหนาสวนงานฯ 
.............................................................................................................................................................. 
 
6. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี/หัวหนาสวนงานฯ 
.............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก 2 
สรุปจํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานที่จะตองดําเนินการติดตาม และประเมินผล  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

1. จํานวนสวนงานท่ีจะตองติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน  
         1.1 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดต้ังสวนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ลง
วันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยมีสวนงาน จํานวน 21 สวนงาน  
          1.2 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ขอ 3 สวนงาน หมายถึง คณะหรือสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
แตไมรวมถึง สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี  
           1.3 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบใหปรับสถานภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนกองภายใต
สํานักงานอธิการบดี 
    ดังนั้น จํานวนสวนงานท่ีจะตองติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจํานวน 18 สวนงาน แบงเปน  
 - คณะวิชา    จํานวน 14 สวนงาน  
 - ศูนย สถาบัน สํานัก  จํานวน 3 สวนงาน 
 - บัณฑิตวิทยาลัย   จํานวน 1 สวนงาน 
 
2. จํานวนหัวหนาสวนงานท่ีจะตองติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี 
        2.1 ขอ 11 ของขอบังคับฯ กําหนดวา ในกรณีท่ีหัวหนาสวนงานปฏิบัติหนาท่ีในรอบปงบประมาณนั้น
มามากกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันแตไมเกินสองรอยสี่สิบวัน ใหการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีในรอบป
นั้น เปนไปเพ่ือการใหขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคลองกับทิศทาง 
และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
 ในกรณีท่ีหัวหนาสวนงานปฏิบัติหนาท่ีในรอบปงบประมาณนั้นมาไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน
คณะกรรมการอาจพิจารณายกเวนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานในรอบนั้น
ตอสภามหาวิทยาลัยได 
         2.2 คณะกรรมการในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 8 ธันวาคม 2560 เห็นชอบใหยกเวนการ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานท่ีทําหนาท่ีรักษาการแทน 
 2.3 คณะกรรมการในการประชุมครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 17 สิงหาคม 2561 เห็นชอบใหยกเวนการ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง หรือ ลาออก กอน
สิ้นปงบประมาณ 
 ดังนั้น จํานวนหัวหนาสวนงานท่ีจะตองติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจํานวน 16 ราย และ 15 ราย ตามลําดับ   
 รายละเอียดจํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานท่ีจะตองดําเนินการติดตาม และประเมินผล 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีดังนี ้
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ท่ี ชื่อสวนงาน ชื่อหัวหนาสวนงาน/วาระการดํารงตําแหนง 
ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาท่ี 

ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

1 คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ 
ภาพพิมพ 

ศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง 
19 พ.ค. 60 - 18 พ.ค. 64 

// 
ปฏิบัติหนาท่ี 

ประมาณ 135 วัน  

/ 
ครบปงบประมาณ 

 
2 คณะสถาปตยกรรม

ศาสตร 
รองศาสตราจารย ดร.ชัยสิทธ์ิ ดานกิตติกุล 
14 ก.ย. 57 - 13 ก.ย. 61 

/ 
ครบปงบประมาณ 

///// 
ครบวาระ 13 ก.ย. 61 

อาจารย ดร.นนท คุณคํ้าชู 
14 ก.ย. 61 – 13 ก.ย. 65 

- /// 
ปฏิบัติหนาท่ี 

ประมาณ 17 วัน 
3 คณะโบราณคดี ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว 

14 พ.ย. 56 - 13 พ.ย. 60 
/ 

ครบปงบประมาณ 
/ 

ปฏิบัติหนาท่ี 
ประมาณ 244 วัน  

 
ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว 
รักษาการแทนคณบดี 14 พ.ย. 60 – 14 มี.ค. 61 

- 

ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว 
15 มี.ค. 61 – 14 มี.ค. 65 

- 

4 คณะมัณฑนศิลป อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล 
9 ต.ค. 59 - 8 ต.ค. 63 

/ 
ปฏิบัติหนาท่ี 

ประมาณ 357 วัน 

/ 
ครบปงบประมาณ 

5 คณะอักษรศาสตร ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ 
12 ก.ค. 58 - 11 ก.ค. 62                                        

/ 
ครบปงบประมาณ 

/ 
ครบปงบประมาณ 

6 คณะศึกษาศาสตร ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ 
14 ธ.ค. 58 - 13 ธ.ค. 62                                              

/ 
ครบปงบประมาณ 

/ 
ครบปงบประมาณ 

7 คณะวิทยาศาสตร ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี                           
13 มิ.ย. 60 - 12 มิ.ย. 64 

/// 
ปฏิบัติหนาท่ี 

ประมาณ 110 วัน  

/ 
ครบปงบประมาณ 

8 คณะเภสัชศาสตร รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน 
2 พ.ย. 59 - 1 พ.ย. 63                                       

/ 
ปฏิบัติหนาท่ี 

ประมาณ 333 วัน 

/ 
ครบปงบประมาณ 

9 คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิติพงศ โสภณพงศพิพัฒน 
รักษาการแทนคณบดี 18 พ.ค. 60 เปนตนมา                          

//// 
รักษาการ 

 (ยกเวนการประเมิน) 

- 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร 
10 พ.ค. 61 – 9 พ.ค. 65 

- // 
ปฏิบัติหนาท่ี 

ประมาณ 144 วัน 
10 คณะดุริยางคศาสตร อาจารยดําริห บรรณวิทยกิจ                     

9 ก.ย. 57 - 8 ก.ย. 61 (ลาออก 1 ส.ค. 61) 
/ 

ครบปงบประมาณ 
///// 

ลาออก 1 ส.ค. 61 
อาจารยวุฒิชัย เลิศสถากิจ 
9 ก.ย. 61 – 8 ก.ย. 65 

- /// 
ปฏิบัติหนาท่ี 

ประมาณ 22 วัน 
11 คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร 
อาจารย ดร.ภวพล คงชุม     
1 ธ.ค. 59 - 30 พ.ย. 63       

/ 
ปฏิบัติหนาท่ี 

ประมาณ 304 วัน 

/ 
ครบปงบประมาณ 

12 คณะวิทยาการจัดการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพัฒน  ยางกลาง     
9 ก.ย. 59 - 8 ก.ย. 63 

/ 
ครบปงบประมาณ 

/ 
ครบปงบประมาณ 
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ท่ี ชื่อสวนงาน ชื่อหัวหนาสวนงาน/วาระการดํารงตําแหนง 
ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาท่ี 

ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

13 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

ผูชวยศาสตราจารย สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพชร 
9 ก.ย. 59 - 8 ก.ย. 63 

/ 
ครบปงบประมาณ 

/ 
ครบปงบประมาณ 

14 วิทยาลัยนานาชาติ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล 
15 ก.ค. 59 - 14 ก.ค. 63                                

/ 
ครบปงบประมาณ 

/ 
ครบปงบประมาณ 

15 บัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ   
13 ก.ค. 57 - 12 ก.ค. 61 

/ 
ครบปงบประมาณ 

///// 
ครบวาระ 12 ก.ค. 61 

รองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน นันทานิช 
13 ก.ค. 61 – 12 ก.ค. 65 

- /// 
ปฏิบัติหนาท่ี 

ประมาณ 80 วัน 
16 สํานักหอสมุดกลาง ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน   

8 พ.ย. 58 - 7 พ.ย. 62 
/ 

ครบปงบประมาณ 
/ 

ครบปงบประมาณ 
17 ศูนยคอมพิวเตอร ผูชวยศาสตราจารยฉัตรชัย เผาทองจีน 

2 พ.ย. 59 - 1 พ.ย. 63 
/ 

ปฏิบัติหนาท่ี 
ประมาณ 333 วัน 

/ 
ครบปงบประมาณ 

18 หอศิลป อาจารย ดร.ปรมพร  ศิริกุลชยานนท 
9 ต.ค. 57 - 8 ต.ค. 61 

/ 
ครบปงบประมาณ 

/ 
ครบปงบประมาณ 

รวมจํานวนสวนงาน                                                       18 สวนงาน  
สรุป จํานวนหัวหนาสวนงาน แบงตามกลุม ดังน้ี จํานวน จํานวน  
/     ปฏิบัติหนาท่ี 240 วันขึ้นไป ถึง ครบปงบประมาณ  15 14 
//    ปฏิบัติหนาท่ีมากกวา 120 วัน แตไมเกิน 240 วัน  
          (ประเมินเพ่ือใหขอเสนอแนะ) 

1 1 

///   ปฏิบัติหนาท่ีนอยกวา 120 วัน  
 (เสนอสภามหาวิทยาลัย ขอยกเวนการประเมิน) 

1 3 

////  รักษาการแทน (ยกเวนการประเมิน)  1 - 
///// ครบวาระการดํารงตําแหนง หรือ ลาออก กอนส้ินปงบประมาณ  
 (เสนอสภามหาวิทยาลัย ขอยกเวนการประเมิน) 

- 3 

หมายเหตุ ขอมูล ณ วันท่ี 7 กันยายน 2561 
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ภาคผนวก 3 
ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน 
 

1. ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวน
งานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) 

ลําดับ
ที่ 

วัน เดือน ป การดําเนินการ 

1 8 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 1/2560 พิจารณา                                                                
 - ราง แนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 - แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบบ กลไก และมาตรการฯ 

2 21 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาระบบ กลไก และมาตรการฯ คร้ังที่ 1/2560 
พิจารณา อาทิ องคประกอบ คาน้ําหนัก การเก็บขอมูล แบบสอบถาม เปนตน แลว
เสนอคณะกรรมการพิจารณาตอไป  

3 15 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 1/2561 พิจารณา 
1. ราง แนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
2. ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

4 ภายใน 
2 กุมภาพันธ 2561 

ประธานคณะกรรมการ มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ  
ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

5 14 กุมภาพันธ 2561 สภามหาวิทยาลัยในการประชมุคร้ังที่ 2/2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 พิจารณา 
ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

6 15-16 กุมภาพันธ 
2561 

คณะกรรมการ นําขอเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มาดําเนินการ
ปรับแกไข (ถามี)   

7 ภายใน 
19 กุมภาพันธ 2561 

- เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย ประกาศใช คูมือ การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
- ฝายเลขานุการ นําคูมือ เผยแพรในเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

8 20 กุมภาพันธ 2561 - คณะกรรมการ มอบหมายใหอธิการบดี (ในฐานะกรรมการ) ชี้แจง เร่ือง ระบบการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 แกหัวหนาสวนงาน (อาจจะชี้แจงในการประชุม กบม.) เพื่อความเขาใจในการ
ดําเนินงาน 

9 ภายใน 
20 กุมภาพันธ 2561 

คณะกรรมการ ดําเนินการ 
1. มีหนังสือถึงหัวหนาสวนงาน 
    1.1 จัดสง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
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ลําดับ
ที่ 

วัน เดือน ป การดําเนินการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
     1.2 แจงใหหัวหนาสวนงาน ดําเนินการจัดทํา รายงานผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) ตามที่คณะกรรมการกําหนดในคูมือฯ 
และจัดสงคณะกรรมการ ภายในวันที ่23 เมษายน 2561  
         (ตามขอ10 (3) ใหหัวหนาสวนงานจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ 
เสนอคณะกรรมการภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ  
         เนื่องจากเปนการติดตาม และประเมินผลคร้ังแรก ระยะเวลาจึงยังไมเปนไป
ตามขอบังคับ คณะกรรมการจึงกําหนดใหสงรายงานภายใน 60 วันนับแตวันที่
คณะกรรมการมีหนังสือแจงใหหัวหนาสวนงานดําเนินการ ซึ่งจะครบกําหนดวันเสาร
ที่ 21 เมษายน 2561 แตเนื่องจากเปนวันหยุด จึงใหสงเปนวันจันทรที่ 23 เมษายน 
2561) 
    1.3 เสนอชื่อผูเก่ียวของที่จะเขารวมสนทนากลุม ภายในวันที่ 23 มีนาคม 
2561 
 
 2. มีหนังสือถึงเลขานุการสวนงาน ใหดําเนินการ 
     2.1 จัดสงแบบสอบถาม ตามแบบฟอรม ปค.4 เพื่อใหเลขานุการสวนงาน
จัดสงใหกับ                                                                                             
 (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน  
 (2) ภาควิชา/สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) 
ทั้งหมดในสวนงาน 
 (3) สํานักงานคณบดี  
 โดยใหแตละกลุมดังกลาวประชุมรวมกัน เพื่อตอบแบบสอบถามการ
ประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดย
บุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) แลวจัดสงใหเลขานุการสวนงาน กลุมละ 1 ชุด ภายใน
วันที่ 18 เมษายน 2561  
                หลังจากนั้น เลขานุการสวนงานรวบรวมสงคณะกรรมการ ภายใน
วันที่ 23 เมษายน 2561   
       2.2 ใหเลขานุการสวนงาน ประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบเร่ืองการติดตาม
และประเมินผลฯ และขอความรวมมือตอบแบบสอบถามผานระบบ online  
       2.3 เสนอชื่อผูเก่ียวของที่จะเขารวมสนทนากลุม (สายสนับสนุน) ภายในวันที่ 
23 มีนาคม 2561 
 
 3. ฝายเลขานุการ นําแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) (แบบฟอรม ปค.7) แขวนในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวทิยาลัย  
 ใหนักศึกษาตอบขอมูลทาง online โดยใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามไดถึง 
ภายในวันที่ 23 เมษายน 2561  

10 ภายใน 
23 มีนาคม 2561 

หัวหนาสวนงาน เลขานุการสวนงาน เสนอชื่อผูเก่ียวของที่เขารวมสนทนากลุม ตอ
คณะกรรมการ 

11 ภายใน 
11 เมษายน 2561 

คณะกรรมการฯ มีหนังสือถึงผูเก่ียวของเชิญเขารวมสนทนา/สนทนากลุม  

12 ภายใน  
23 เมษายน 2561   

1. หัวหนาสวนงาน จัดสง รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559-30 
กันยายน 2560) ตอคณะกรรมการ 
2. เลขานุการสวนงาน รวบรวมเอกสารสงใหคณะกรรมการ ดังนี้ 
 2.1 แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของหัวหนาสวนงาน และการ
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ลําดับ
ที่ 

วัน เดือน ป การดําเนินการ 

ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4)  
 2.2 แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และ
คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน (โดย
หัวหนาสวนงาน) (แบบฟอรม ปค.5) (รวบรวมมาจากคณะกรรมการประจําสวนงาน) 
3. วันสุดทายที่นักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ 
(โดยนักศึกษา) (แบบฟอรม ปค.7)  

13 2 พฤษภาคม 2561  ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 2/2561 พิจารณา 
1. รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) จํานวน 18 
สวนงาน  
2. ขอมูลที่รวบรวมมาจากทั้งหมด อาทิ 
     - แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของหัวหนาสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4)  
 - แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และ
คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน (โดย
หัวหนาสวนงาน) (แบบฟอรม ปค.5)  
     - แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
(แบบฟอรม ปค.7) 
3. พิจารณาแนวทางการสนทนากลุม 

14 ภายใน  
4 พฤษภาคม  2561   

คณะกรรมการ มอบใหฝายเลขานุการ เผยแพร รายงานผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
(1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย                                                                                                                 

15 7-8 พฤษภาคม 
2561 

ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 3/2561  
เชิญผูเก่ียวของเขารวมสนทนา สนทนากลุม  

16 9-22 พฤษภาคม 
2561   

ฝายเลขานุการฯ (คณะอนุกรรมการ) วิเคราะหขอมูล ประมวลผล สรุปผล และยก 
ราง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559-30 
กันยายน 2560)  

17 30 พฤษภาคม 2561   ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 4/2561  
พิจารณา ราง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 
2559-30 กันยายน 2560) (จํานวน 10 สวนงาน) 

18 6 มิถุนายน 2561  
 

ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 5/2561  
พิจารณา ราง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 
2559-30 กันยายน 2560) (จํานวน 8 สวนงาน) 

19 ภายใน  
13 มิถุนายน 2561  

คณะกรรมการ สงสรุป ราง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560)  ใหหัวหนาสวนงานเพื่อรับทราบผล
การติดตามและประเมินผลในเบื้องตน และคณะกรรมการจะเชิญหัวหนาสวนงานมา
สนทนา เพื่อสอบถาม สอบทานในประเด็นตางๆ และเพื่อเปดโอกาสใหหัวหนาสวน
งานชี้แจง  

20 ภายใน 
18 มิถุนายน 2561 

คณะกรรมการ สนทนากับหัวหนาสวนงาน เพื่อสอบถาม สอบทานในประเด็นตางๆ 
รวมทั้ง เพื่อเปดโอกาสใหหัวหนาสวนงานชี้แจง เพื่อประโยชนตอการติดตามและ
ประเมินผล 

21 20 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 6/2561  
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ลําดับ
ที่ 

วัน เดือน ป การดําเนินการ 

พิจารณา ราง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 
2559-30 กันยายน 2560) ในภาพรวมทั้งหมด 

22 ภายใน 
22 มิถุนายน 2561 
 

ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ  
ราง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559-30 
กันยายน 2560) เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
      (ภายใน 60 วัน นับแตวันที่หัวหนาสวนงานรายงานผลการดําเนินงานตอ
คณะกรรมการ) 

23 11 กรกฎาคม 2561 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 7/2561 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 
พิจารณา ราง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 
2559-30 กันยายน 2560) 

24 8 สิงหาคม 2561  สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 8/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561  
พิจารณา รับรองรายการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 7/2561 วันที่ 11 
กรกฎาคม 2561 

25 ภายใน  
16 สิงหาคม 2561 

นายกสภามหาวิทยาลัย แจงผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
(1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) ใหแตละสวนงานทราบ และนําไปใช
ประโยชนในการทํางานตอไป 

หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

2. ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) 

ลําดับ
ที่ 

วัน เดือน ป การดําเนินการ 

1 17 สิงหาคม 2561 
13.30 น. 

ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 6/2561 พิจารณา 
1. ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
2. รายชื่อสวนงาน และหัวหนาสวนงานที่จะตองติดตาม และประเมินผลฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561  
3. แนวทางการจัดสนทนากลุม  

2 ภายใน  
30 สิงหาคม 2561 

ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ เร่ือง 
การดําเนินการ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   

3 11 กันยายน 2561 คณะกรรมการมอบหมายอธิการบดี (ในฐานะกรรมการ) แจง เร่ือง การติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แกหัวหนาสวนงาน ในเบื้องตน 

4 12 กันยายน 2561 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 8/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561  
พิจารณา เร่ือง การดําเนินการ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

5 ภายใน  
14 กันยายน 2561   

คณะกรรมการ ดําเนินการ 
1. มีหนังสือถึงหัวหนาสวนงาน ใหดําเนินการ 
    1.1 เสนอชื่อผูเก่ียวของที่จะเขารวมสนทนากลุม ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 
2561 
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ลําดับ
ที่ 

วัน เดือน ป การดําเนินการ 

        1.2 จัดทํา รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 
2561) ตามที่คณะกรรมการกําหนด และสงคณะกรรมการ ภายในวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2561  
 (ตามขอ10 (3) ใหหัวหนาสวนงานจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ 
เสนอคณะกรรมการภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ)   
    
2. มีหนังสือถึงเลขานุการสวนงาน ใหดําเนินการ 
        2.1 เสนอชื่อผูเก่ียวของที่จะเขารวมสนทนากลุม (สายสนับสนุน) ภายในวันที่ 
8 ตุลาคม 2561 
 2.2 จัดสงแบบสอบถามการประเมนิการบริหารงานของสวนงานฯ (โดยบุคลากร) 
(แบบฟอรม ปค.4) เพื่อใหเลขานุการจัดสงใหกับ                                                                                             
 (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน  
 (2) ภาควิชา/สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) 
ทั้งหมดในสวนงาน 
 (3) สํานักงานคณบดี  
 โดยใหแตละกลุมดังกลาวประชุมรวมกัน เพื่อตอบแบบสอบถามการ
ประเมินการบริหารงานของสวนงานฯ (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) แลวจัดสง
ใหเลขานุการสวนงาน กลุมละ 1 ชุด ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561  
 หลังจากนั้น เลขานุการสวนงานรวบรวมสงคณะกรรมการ ภายในวันที่ 
12 ตุลาคม 2561  
 2.3 ใหเลขานุการสวนงาน ประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบเร่ืองการติดตาม 
และประเมินผล และขอความรวมมือตอบแบบสอบถามผานระบบ online  
       
3. ฝายเลขานุการ ดําเนินการ 
 นําแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
(แบบฟอรม ปค.7) เผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยให
นักศึกษาตอบแบบสอบถาม ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 

6 ภายใน 
8 ตุลาคม 2561 

หัวหนาสวนงาน เลขานุการสวนงาน เสนอชื่อผูเก่ียวของที่จะเขารวมสนทนากลุม 

7 ภายใน  
12 ตุลาคม 2561   

1. เลขานุการสวนงาน รวบรวม แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของ
หัวหนาสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) 
(แบบฟอรม ปค.4) สงคณะกรรมการ 
2. วันสุดทายที่นักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ 
(โดยนักศึกษา) (แบบฟอรม ปค.7)  

8 ภายใน  
16 ตุลาคม 2561 

ประธานคณะกรรมการ มีหนังสือเชิญผูเก่ียวของเขารวมสนทนากลุม  

9 30 ตุลาคม 2561 
13.30 น. 

ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 7/2561 พิจารณา 
รูปแบบการสนทนากลุม ประเด็น/คําถามในการสนทนากลุม 

10 1-2 พฤศจิกายน 
2561 

จัดสนทนากลุม 

11 5-26 พฤศจิกายน 
2561 

คณะกรรมการรวบรวมขอมูล และมอบใหฝายเลขานุการ สรุป ขอมูลการสนทนา
กลุม 

12 ภายใน  
29 พฤศจิกายน 2561  
 

1. หัวหนาสวนงาน จัดสง รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 
กันยายน 2561) ตอคณะกรรมการ 
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ลําดับ
ที่ 

วัน เดือน ป การดําเนินการ 

2. เลขานุการสวนงาน รวบรวม แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการทํางาน (โดยหัวหนาสวนงาน) (แบบฟอรม ปค.5) (รวบรวมมาจาก
คณะกรรมการประจําสวนงาน) สงใหคณะกรรมการ 

13 11 ธันวาคม 2561 
13.30 น. 
 

ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 8/2561 พิจารณา 
1. ราง รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561)  
2. ขอมูลสรุปการสนทนากลุม  

14 20 ธันวาคม 2561 
09.30 น. 

ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 9/2561 พิจารณา 
ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 
2560-30 กันยายน 2561) พิจารณา 10 สวนงาน 

15 21 ธันวาคม 2561 
13.30 น. 
 

ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 10/2561 พิจารณา 
ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 
2560-30 กันยายน 2561) พิจารณา 8 สวนงาน 

16 ภายใน  
15 มกราคม 2562 
 

คณะกรรมการ สงสรุป ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561)  ใหหัวหนาสวนงานรับทราบผลการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ในเบื้องตน  

17 22 มกราคม 2562 
13.30 น. 

ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 1/2562 พิจารณา 
ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 
2560-30 กันยายน 2561) กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

18 ภายใน 
28 มกราคม 2562 

ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ  
ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 
2560-30 กันยายน 2561) เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 (ภายใน 60 วัน นับแตวันที่หัวหนาสวนงานรายงานผลการดําเนินงานตอ
คณะกรรมการ) 

19 13 กุมภาพันธ 2562 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 2/2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 
พิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) 

20 13 มีนาคม 2562 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 3/2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562  
พิจารณา รับรองรายการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่  2/2562 วันที่ 13 
กุมภาพันธ 2562  

21 ภายใน  
19 มีนาคม 2562 

นายกสภามหาวิทยาลัย แจงผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) ใหแตละสวนงานทราบ และนําไปใช
ประโยชนในการทํางานตอไป 

หมายเหตุ   1. กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
              2. วัน เวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก 4 
รูปแบบเลม รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน 

 
สวนประกอบของรายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน มีดังนี้ 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน
หนา 

1 ปก 1 
2 คํานํา 1 
3 สารบัญ 1 
4 บทสรุปผูบริหาร 1-2 
5 สวนท่ี 1 บทนํา 1-2 
6 สวนท่ี 2 รายงานผล 

2.1 สรุปรายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน  
ปงบประมาณ พ.ศ. ………..(วันท่ี …………………….) 
2.2 สรุปรายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน  
ปงบประมาณ พ.ศ. ………..(วันท่ี …………………….) 

 

7 ภาคผนวก  
 ภาคผนวก 1 

แบบฟอรม ปค.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
 

 ภาคผนวก 2 
แบบฟอรม ปค.2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน 

 

 ภาคผนวก 3 
แบบฟอรม ปค.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

 

 ภาคผนวก 4 
แบบฟอรม ปค.5 แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวน
งาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการ
ทํางาน (โดยหัวหนาสวนงาน) 

 

 ภาคผนวก 5 
แบบฟอรม ปค.6 รายงานแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน 

 

 ภาคผนวก 6 
ขอมูลเบื้องตนของสวนงาน อาทิ ความเปนมา จํานวนบุคลากร งบประมาณ จํานวน
หลักสูตร 

 

หมายเหตุ สามารถ download แบบฟอรมไดจากเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย www.council.su.ac.th 
หัวขอ การประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
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ภาคผนวก 6
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