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คํานํา 
 

   ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑวิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 กําหนดใหมีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ 
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานทุกปงบประมาณ โดยใหคณะกรรมการพิจารณากําหนด
หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงานเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบดวย  

       คณะกรรมการไดดําเนินการติดตาม และประเมินผลฯ เสร็จสิ้นแลว 2 ครั้ง คือ การติดตาม และ
ประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจะตองดําเนินการ
ติดตาม และประเมินผลฯ อีก 2 ครั้ง คือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 ในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 คณะกรรมการจะมุงเนนผลลัพธของการทํางาน การผลักดันใหสวนงานและหัวหนาสวนงานไดมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการอยางตอเนื่องเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางเร็ว รวมท้ังได
ประมวลการดําเนินการติดตาม และประเมินผลฯ 2 ครั้ง ท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) ขอสังเกต ขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย มาจัดทําหลักเกณฑข้ันตอน การ
ติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเปน
แนวทางในการติดตาม และประเมินผลฯ 

 คณะกรรมการ นําหลักเกณฑข้ันตอน การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาจัดทําคูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ 
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 คณะกรรมการ หวังวา คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ นี้จะเปนประโยชนแกทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
และมุงหวังใหการติดตาม และประเมินผลฯ เปนกลไกหนึ่งท่ีจะสะทอนภาพการดําเนินงานของแตละสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน โดยสิ่งสําคัญท่ีสุดของการติดตาม และประเมินผลฯ คือทุกฝายท่ี
เก่ียวของท้ังผูบริหารสวนงาน บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย ไดนําความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะไปใชประโยชนในการปรบัปรุงและพัฒนาการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากข้ึน     

 
 
 
 

 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน  
 และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
 19 กรกฎาคม 2562  
 
 
 

ก 



สารบัญ 
 

  หนา 
คํานํา  ก 
สารบัญ  ข 
สรุป บทสรุป คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ

ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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สวนท่ี 1 หลักการในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
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 1. ความเปนมา 1 
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 4. คณะกรรมการ 3 
 5. หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลฯ 4 
 6. หลักการทํางานของคณะกรรมการ  5 
 7. องคประกอบ และคาน้ําหนักในการติดตาม และประเมินผลฯ 6 
 8. วิธีการคิดคะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ในแตละสวน 6 
 9. การแปลความหมายคะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ 10 
 10. ขอบเขตของการติดตาม และประเมินผลฯ 11 
 11. ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลฯ 12 
 12. การตรวจสอบ สอบทานขอมูล 16 
 13. การจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
16 

 14. การเผยแพรผลการติดตาม และประเมินผลฯ 17 
 15. การนําผลการติดตาม และประเมินผลฯ ไปใชประโยชน 17 

สวนท่ี 2 
 

แนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
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 2. สรุปองคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ คาน้ําหนัก และวิธีการเก็บขอมูล 22 
 3. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 24 
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แบบฟอรมท่ีใชในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
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34 
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พ.ศ. 2560 

60 

 ภาคผนวก 2 สรุปจํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานท่ีจะตองดําเนินการติดตาม 
และประเมินผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

65 

 ภาคผนวก 3 ปฏิทินการติดตาม และประเมินประเมินผลการดําเนินงานของ 
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงาน 

69 

 ภาคผนวก 4 รูปแบบเลม รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 

75 

 ภาคผนวก 5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
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บทสรุป  
คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
  การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และการมุงเนนผลลัพธของการทํางาน  
การผลักดันใหสวนงานและหัวหนาสวนงานมีการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการอยางตอเนื่องเพ่ือให 
ทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังไดประมวลจากการติดตาม และประเมินผลฯ 2 ครั้งท่ีผานมา (ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561) ขอสังเกต ขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย 
มาจัดทําหลักเกณฑข้ันตอน การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือเปนแนวทางในการติดตาม และประเมินผลฯ 
  คณะกรรมการ นําหลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาจัดทํา คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของทุกฝายท่ีเก่ียวของ  
ซ่ึงสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 
1. วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลฯ 

 1.1 วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน (ขอ 7 ของขอบังคับฯ) 
               (1) เพ่ือติดตามระดับความสําเร็จและพัฒนาการในการดําเนินงานของสวนงานท่ีสอดคลองกับ
ทิศทาง และนโยบาย ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีกําหนด 
               (2) เพ่ือวัดระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน 
               (3) เพ่ือใหทราบปญหา อุปสรรค และใหขอเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน 

     1.2 วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (ขอ 9 ของ
ขอบังคับฯ) 
               (1) เพ่ือประเมินระดับความสําเร็จของการบรรลุตามคํารับรองการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง
หัวหนาสวนงาน 
               (2) เพ่ือประเมินความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน  
               (3) เพ่ือประเมินคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน 
 
2. จํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานท่ีจะตองติดตาม และประเมินผลฯ 

          2.1 สวนงานท่ีจะตองติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจํานวน 18 สวนงาน 

จ 



 2.2 หัวหนาสวนงานท่ีจะตองติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
และปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจํานวน 18 ราย (ขอมูล ณ วันท่ี 19 กรกฎาคม 2562)  
 
3. องคประกอบ คาน้ําหนัก และวิธีการเก็บขอมูลการติดตาม และประเมินผลฯ 

     3.1 องคประกอบ คาน้ําหนัก และวิธีการเก็บขอมูลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ 
สวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

องคประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล 

ดาน ท่ี  1  ระ ดับความสํ า เ ร็จในการ
ดําเนินงานของสวนงาน ประกอบดวย  
3 สวน คือ 

60  

 สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป  

(ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย จากการเจรจา
ตอรองกับอธิการบดี) 
 

30 
 
 
 
 
 
 

1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563 (ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) โดยใชขอมูลท่ีผานความ
เห็นชอบจากท่ีประชุม ก.บ.ม. แลว) (คาคะแนนแปลงเปน 
รอยละ)  

พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ  
2. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน 

 สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตาม
นโยบายของหัวหนาสวนงาน  
 (ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนา
สวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือ
แกไขปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 
เรื่อง) 
 

10 1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของ
หัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563 (ตาม
นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือ
พัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง) (คา
คะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ  
2. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน 

 สวนท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) 
 

20 1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2561/2562 (คาคะแนนแปลงเปน
รอยละ) 
2. คณะกรรมการ ใชคะแนนตามท่ีคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน แจงอยางเปนทางการ 

ดานท่ี 2 ระดับการมีสวนรวมและความ
รวมมือของบุคลากรในสวนงาน 

30 1. คณะกรรมการ จัดสงแบบสอบถามการประเมินการ
บริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวน
งาน (โดยบุคลากร) ใหเลขานุการสวนงาน 
2. เลขานุการสวนงาน จัดสงแบบสอบถามฯ ให 1) คณะกรรมการ 
ประจําสวนงาน 2) ภาควิชา สาขาวิชา 3) สํานักงานคณบด ี
(สวนงาน) ตอบแบบสอบถามฯ กลุมละ 1 ชุด และคิดคาคะแนน
เฉลี่ย (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)  

พรอมสรุปผลงานเดนของสวนงาน จุดท่ีควรพัฒนา แนว
ทางการแกไขและพัฒนา ฯลฯ  
3. เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถามท้ังหมดสงให
ประธานคณะกรรมการ ผานทางสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
4. คณะกรรมการ สอบทานคะแนน 

ดานท่ี 3 ความคืบหนา/ความสําเร็จใน
การดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการ

10 1. หัวหนาสวนงาน รายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ 

ฉ 



องคประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล 

ติดตาม และประเมินผลฯ 
                                              

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561/2562  
พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ  

2. คณะกรรมการประจําสวนงาน ประเมินใหคะแนนโดยใช
เกณฑ (1) ระดับการตอบสนอง (2) ระดับคุณภาพ 

(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) และสงผลการประเมินให
เลขานุการสวนงาน โดยจัดทําเปนเอกสารลับ 
3. คณะกรรมการ พิจารณาประเมินใหคะแนนโดยใชเกณฑ 
   (1) ระดับการตอบสนอง (2) ระดับคุณภาพ 

(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)  
ดานท่ี 4 การบริหารจัดการสวนงานตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษา 

ไมคิด
คะแนน 

1. คณะกรรมการ แจงเลขานุการสวนงาน/คณะกรรมการ
นักศึกษาของคณะวิชา ใหประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบเรื่อง
การติดตาม และประเมินผลฯ และเขามาตอบแบบสอบถามการ
ประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ผานระบบ 
online 
2. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย เผยแพรแบบสอบถาม  
3. นักศึกษาตอบแบบสอบถาม ผานระบบ online 
4. คณะกรรมการ มอบหมายฝายเลขานุการ รวบรวมขอมูล 
วิเคราะหขอมูล สรุปผลขอมูลของแตละคณะวิชา 

รวม 100  

 3.2 องคประกอบ คาน้ําหนัก และวิธีการเก็บขอมูลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

องคประกอบในการติดตาม 

และประเมินผลฯ 
คาน้ําหนัก 

รอยละ 
วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล 

ดานท่ี 1 คะแนนผลการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

60 ใชคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563 นํามาคิด  
รอยละ 60 

ดานท่ี 2 ความเปนผูนํา (Leadership) 
ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะ 
สวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปน
ตอการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 

40 1.  หั วหน าส วนงาน  เ ขี ยนสรุ ป รายงานความ เป นผู นํ า 
(Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน 
ประมาณ 1-2 หนากระดาษ A4 เสนอคณะกรรมการประจํา 
สวนงานพิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
2. คณะกรรมการประจําสวนงาน สงผลการประเมินให
เลขานุการสวนงาน โดยจัดทําเปนเอกสารลับ 
3. เลขานุการสวนงาน สงใหประธานกรรมการ โดยผาน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
4. คณะกรรมการ พิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปน 
รอยละ) 

รวม 100  

 3.3 นอกจากการเก็บขอมูลตามขอ 3.1 และ 3.2 แลว เพ่ือการมีสวนรวมและเพ่ือใหทราบปญหา 
อุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงานในเชิงลึกและครอบคลุมมิติตางๆ คณะกรรมการจะเก็บขอมูลจาก  

ช 



               3.3.1 การตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
 (1) แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน จากกลุม 
 (1.1) คณะกรรมการประจําสวนงาน   
 (1.2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) ท้ังหมดใน 
สวนงาน 
 (1.3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน) 
 การตอบแบบสอบถามจาก 3 กลุมนี้นํามาคิดคะแนน 
 (2) แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ จากนักศึกษาของแตละคณะวิชา    
 การตอบแบบสอบถามในสวนของนักศึกษาไมนํามาคิดคะแนน ท้ังนี้คณะกรรมการจะ
สรุปขอมูลการตอบแบบสอบถาม และความคิดเห็น ขอเสนอแนะตางๆ และดําเนินการ อาทิ  
 (2.1) รวบรวมขอคิดเห็น ขอเสนอแนะตางๆ สงใหมหาวิทยาลัย สวนงานนําไป
พิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ  
 (2.2) นํามาพิจารณาประกอบการจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ  
 3.3.2 การเชิญผูเก่ียวของกลุมตางๆ มาสนทนากลุม จํานวนประมาณ 278 คน อาทิ  
 (1) ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน  
 (2) เลขานุการสวนงาน 
               (3) ผูแทนขาราชการ และ/หรือ ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  
                  (4) ผูแทนขาราชการ และ/หรือ ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
 (5) นักศึกษา 
       (6) ศิษยเกา 
 โดยขอมูลจากการสนทนากลุมไมนํามาคิดคะแนน ท้ังนี้คณะกรรมการจะนํามาประมวล 
สรุป และใชประกอบการจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ และจะเสนอใหสวนงานทราบ  
 
4. การแปลความหมายคะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ 

 4.1 นําคะแนนผลการดําเนินงานของสวนงาน มาคํานวณตามหลักเกณฑท่ีกําหนด แลวคิดคะแนน
เปนรอยละ ใชทศนิยม 2 ตําแหนง  
            4.2 นําคะแนนผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน มาคํานวณตามหลักเกณฑท่ีกําหนด แลวคิด
คะแนนเปนรอยละ ใชทศนิยม 2 ตําแหนง  
 4.3 นําคะแนนรอยละท่ีคํานวณไดจากขอ 4.1 ขอ 4.2 มาเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงแบงระดับ
ความสําเร็จเปน 6 ระดับ โดยการแปลความหมายคะแนนระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน จะใชหลักเกณฑเดียวกัน ดังนี้  

รอยละ ระดับความสําเร็จ 
คะแนนรอยละ 90 ข้ึนไป ดีเดน 
คะแนนรอยละ 80-89 ดีมาก 
คะแนนรอยละ 70-79 ดี 
คะแนนรอยละ 60-69 ปานกลาง 
คะแนนรอยละ 50-59 นอย 
คะแนนนอยกวารอยละ 50 ตองปรับปรุง 
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5. การจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลฯ 

 การจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน จะจัดทําเปนเลมเดียวกัน เพ่ือใหเห็นภาพรวมการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงานท้ังหมดในมหาวิทยาลัย โดยรายงานจะประกอบดวย อาทิ 
 5.1 บทสรุปผูบริหาร  
 5.2 ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และผลการติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
 5.3 ผลการดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาของแตละสวนงาน 
 5.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาในภาพรวม 
             5.5 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  
 
6. การเผยแพรผลการติดตาม และประเมินผลฯ 

 เม่ือสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ แลว จะดําเนินการ
เผยแพร ดังนี้ 
 6.1 นายกสภามหาวิทยาลัย แจงผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ใหแตละสวนงานทราบ และใหหัวหนาสวนงานนําไปพิจารณาปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานตอไป รวมท้ังใหหัวหนาสวนงานนําไปเผยแพรใหคณะกรรมการประจําสวนงาน บุคลากร 
และนักศึกษาทราบดวย 
 6.2 ฝายเลขานุการ เผยแพร รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหน า ท่ีของหัวหนาส วนงาน  ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ศิลปากร 
(http://www.council.su.ac.th) หัวขอ การติดตาม และประเมินผลสวนงาน และหัวหนาสวนงาน 

 
7. การนําผลการติดตาม และประเมินผลฯ ไปใชประโยชน 

 7.1 หัวหนาสวนงานรับทราบผลการดําเนินงาน และนําขอสังเกต ขอเสนอแนะไปใชในการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 7.2 อธิการบดี   
 - กํากับติดตามการทํางาน รวมท้ังการสนับสนุน ผลักดันการทํางานของแตละสวนงาน ไดอยาง
ครบถวน ชัดเจน  
 - นําผลการประเมินการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ไปใชประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน การใหเงินรางวัล หรือคาตอบแทนอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

 7.3 สภามหาวิทยาลัย  
 - สนับสนุน ผลักดัน ใหขอเสนอแนะในการทํางานของแตละสวนงาน หัวหนาสวนงาน ไดอยาง
ครบถวน ชัดเจน 
 7.4 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 และสภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและ
หัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพ่ือ
เปนเครื่องมือและกลไกในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน  
  ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 
2560 กําหนดใหมีการติดตาม และประเมินผลใน 2 สวน คือ  
 1. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน   
 2. การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน  
 โดยได กําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลฯ อยางกวางๆ รวมถึงใน 
แตละปใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงานทุกสวนงาน และการติดตาม และประเมินผลปฏบิัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาใหความเห็นชอบดวย (ขอ 8 (1) ขอ 10 (2))    
 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 10/2560 เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2560 ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ (ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ รายชื่อคณะกรรมการ ภาคผนวก 5 หนา 84) เพ่ือดําเนินการในเรื่อง
ดังกลาว โดยในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 คณะกรรมการไดพิจารณากําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลฯ พรอมจัดทําคูมือ 
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และได
นําเสนอรายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ตอสภามหาวิทยาลัยเสร็จสิ้นแลว  
 ในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 คณะกรรมการไดประมวลการดําเนินการติดตาม และประเมินผลฯ 2 ครั้งท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 และปงบประมาณ พ.ศ. 2561) และขอสังเกต ขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังการติดตาม 
และประเมินผลฯ ท่ีมุงเนนผลลัพธของการทํางาน การผลักดันใหสวนงานและหัวหนาสวนงานไดมีการปรับปรุง
และพัฒนาการทํางานอยางตอเนื่องเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลง มาใชประกอบการจัดทําหลักเกณฑ ข้ันตอน
การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลังจาก
นั้นไดจัดสงใหหัวหนาสวนงานใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพ่ือการมีสวนรวม และเพ่ือใหการติดตาม และ
ประเมินผลฯ เกิดประโยชนกับทุกฝายมากข้ึน  
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 คณะกรรมการนําหลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาจัดทําเปนคูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของทุกฝายท่ีเก่ียวของ โดยคูมือนี้ จะนําเสนอแนวทาง ข้ันตอน
การติดตาม และประเมินผล 2 ปงบประมาณ คือ 
 1. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยูในสวนท่ี 2 ของคูมือฯ 
 2. การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยูในสวนท่ี 3 ของคูมือฯ 
   
2. วัตถุประสงค  

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

          2.2 วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (ขอ 9 
ของขอบังคับฯ) 
               (1) เพ่ือประเมินระดับความสําเร็จของการบรรลุตามคํารับรองการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง
หัวหนาสวนงาน 
               (2) เพ่ือประเมินความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน  
               (3) เพ่ือประเมินคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของ 
หัวหนาสวนงาน 
 

3. คําจํากัดความ 

สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อธิการบด ี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
สวนงาน หมายถึง สวนงาน ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 133 ตอนพิเศษ 182 ง วันท่ี 

19 สิงหาคม 2559 เรื่อง การจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (มีสวนงาน 21 
สวนงาน) และตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 136 ตอนพิเศษ 15 ง วันท่ี 16 
มกราคม 2562 เรื่อง การจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561  
ยกเวน สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี รวม 18 สวนงาน 

หัวหนาสวนงาน หมายถึง คณบดีของคณะวิชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผูอํานวยการศูนย สํานัก  
ยกเวน ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  

ศูนย สํานัก หมายถึง ศูนยคอมพิวเตอร สํานักหอสมุดกลาง หอศิลป  
ผอ. ศูนย สํานัก หมายถึง ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ผูอํานวยการ

หอศิลป  
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
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ปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ

การปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
กรรมการ หมายถึง กรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ

หนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
ฝายเลขานุการ หมายถึง เลขานุการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการ

ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ือ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

ป/รอบป ปงบประมาณแผนดิน 
ขอบังคับฯ หมายถึง ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และ

ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนา
สวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2560 

การติดตาม และประเมินผลฯ หมายถึง การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ี
ของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน 

หมายถึง การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน จํานวน 18 สวนงาน 
(รายช่ือสวนงาน ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 133 ตอนพิเศษ 182 ง วันท่ี 19 
สิงหาคม 2559 เรื่อง การจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (มีสวนงาน 21 
สวนงาน) และตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 136 ตอนพิเศษ 15 ง วันท่ี 16 
มกราคม 2562 เรื่อง การจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561) 
ยกเวน สํานักงานอธิการบด ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 

หมายถึง การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี ผูอํานวยการศูนย 
สํานัก ยกเวนผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดีและผู อํานวยการสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย  

รายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลฯ 

หมายถึง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 

คูมือฯ หมายถึง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย/
สนง. สภาฯ 

หมายถึง สํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
4. คณะกรรมการ 

 4.1 องคประกอบของคณะกรรมการ 
       ตามขอ 14 ของขอบังคับ กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ ประกอบดวย 
 (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหนึ่งคน  ประธานกรรมการ 
 (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิจํานวนสองคน กรรมการ 
 (3) อธิการบดี      กรรมการ 
 (4) ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวนหนึ่งคน   กรรมการ 
 ใหผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เปนเลขานุการ และอาจจะมีผูชวยเลขานุการไดอีก 
ไมเกินสองคน 
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 4.2 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 
 ตามขอ 16 ของขอบังคับ 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 หรือการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวน
งาน 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 
                สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 10/2560 เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2560 ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและ
หัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ตั้งแตวันท่ี 12 ตุลาคม 2560 เปนตนมา โดยมีวาระ
การดํารงตําแหนง 4 ป ดังนั้นคณะกรรมการจะมีวาระถึงวันท่ี 11 ตุลาคม 2564 
 
5. หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลฯ 

     5.1 หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
           ขอ 8 ของขอบังคับ กําหนด หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน ดังนี้ 
 (1) ในแตละปงบประมาณใหคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานทุกสวนงาน และเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบภายในหกสิบ
วันกอนสิ้นปงบประมาณ 
 (2) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานแตละสวนงานตาม
หลักเกณฑและข้ันตอนท่ีกําหนดไวใน (1)  
 (3) ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานเสนอ
สภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นสุดปงบประมาณ ท้ังนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาใหทํา
รายงานรวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานหรือแยกเปนแตละ
สวนกันก็ได 
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      5.2 หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
            ขอ 10 ของขอบังคับ กําหนด หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี
ของหวัหนาสวนงาน ดังนี้ 
 (1) ใหหัวหนาสวนงานนําเสนอแผนพัฒนาสวนงานในรอบสี่ปงบประมาณท่ีครอบคลุมระยะเวลา
ดํารงตําแหนง พรอมกําหนดคาเปาหมาย ตัวชี้วัดในแตละปงบประมาณ เสนอคณะกรรมการพิจารณาเพ่ือ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายใน 90 วันนับตั้งแตวันท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงาน และ
แผนพัฒนาสวนงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว ใหนํามาใชในการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานตอไป  
 (2) ในแตละปงบประมาณ ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน รวมท้ังกําหนดระดับของผลการประเมินและเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือใหความเห็นชอบ รวมท้ังแจงใหหัวหนาสวนงานทราบกอนเริ่มปงบประมาณถัดไปไมนอยกวา
หกสิบวัน 
 (3) ท้ังนี้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานอยางนอยตองครอบคลุม
ถึงระดับความสําเร็จของการบรรลุตามคํารับรองการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหัวหนาสวนงาน ภาวะความเปน
ผูนํา (Leadership) คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
 (4) ใหคณะกรรมการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห สอบทาน รวมท้ังแสวงหาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือ
ประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน โดยอาจเชิญผูเก่ียวของมา
ใหขอมูลกับคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการอาจกําหนดวิธีการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควรก็ได 
 (5) ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวน
งานเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีหัวหนาสวนงานเสนอรายงานการประเมินตนเองให
คณะกรรมการแลว 

 
6. หลักการทํางานของคณะกรรมการ  

 ในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
คณะกรรมการยึดหลักการทํางาน ดังนี้ 
 6.1 การติดตาม และประเมินผลฯ มุงเนนใหทราบการบริหารงานของหัวหนาสวนงาน ปญหา 
อุปสรรคในการทํางาน และการใหขอสังเกต ขอเสนอแนะแกหัวหนาสวนงาน ผูเก่ียวของ เพ่ือนําไปปรับปรุง
และพัฒนาการทํางาน 
  อยางไรก็ตามผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน มิไดเกิด
จากหัวหนาสวนงานคนเดียวแตมีปจจัยท่ีเก่ียวของหลายประการ อาทิ ภาควิชา สาขาวิชา บุคลากรสายวิชาการ 
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัย งบประมาณ เปนตน จึงตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ ดังกลาวดวย 
 6.2 การทํางานท่ีเปนกัลยาณมิตรกับหัวหนาสวนงาน และผูเก่ียวของทุกฝาย 
 6.3 เนนการทํางานท่ีมีสวนรวมกับหัวหนาสวนงาน และผูเก่ียวของทุกฝาย 
 6.4 การทํางานท่ีไมสรางภาระแกสวนงาน และหัวหนาสวนงานจนเกินไป  
 6.5 ความโปรงใส ยุติธรรม  
 6.6 มุงหวังใหการติดตาม และประเมินผลฯ เปนกลไกท่ีจะกระตุนใหสวนงาน หัวหนาสวนงานมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาการทํางานอยางตอเนื่อง เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 
 6.7 การกําหนดระบบ กลไกท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของ ผูมีสวนไดสวนเสียกับสวนงาน หัวหนาสวนงาน 
ไดเขามามีสวนรวมใหความคิดเห็น ขอสังเกต ขอเสนอแนะ และนํามาใชประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 
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7. องคประกอบ และคาน้ําหนักในการติดตาม และประเมินผลฯ  

 จากวัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลฯ ท่ีกําหนดในขอบังคับฯ และเพ่ือใหสวนงาน 
หัวหนาสวนงานมีการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานอยางตอเนื่อง การทํางานท่ีมุงเนนผลลัพธ รวมท้ังการ
ประมวลจากการติดตาม และประเมินผลฯ 2 ครั้งท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561) ขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการไดนํามาประกอบการพิจารณากําหนดเปน
องคประกอบ คาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

                ตารางท่ี 1 องคประกอบ คาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ 
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สวนงาน หัวหนาสวนงาน 

องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 
มี 4 ดาน 

คา
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 
มี 2 ดาน 

คา
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน
ของสวนงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ          

สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการประจําป  

(ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย จากการเจรจา
ตอรองกับอธิการบดี) 

60 
 

   30 
 

     
 

ดานท่ี 1 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของสวนงาน 
 (นําคะแนนผลการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของสวนงาน มาคิด รอยละ 60) 
 

60 
 

 

สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบาย
ของหัวหนาสวนงาน  

(ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนา
สวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไข
ปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง) 

10 

ส วน ท่ี  3  ผลกา รประ เมิ นคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) 

20 

ดานท่ี 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือ
ของบุคลากรในสวนงาน  

30 ดานท่ี 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล 
(Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ี
ของหัวหนาสวนงาน 

40 

ดานท่ี 3 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

10 

ดานท่ี 4 การบริหารจัดการสวนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน) 

-- 

รวม 100 รวม 100 

 
8. วิธีการคิดคะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ในแตละสวน 

           จากองคประกอบของการติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการไดกําหนดวิธีการคิดคะแนนใน 
แตละสวน ดังนี้           

   8.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  
  คะแนนสวนนี้ มาจากการเปรียบเทียบคาเปาหมายท่ีสวนงานกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
ประจําป (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) กับผลการดําเนินงานวาสําเร็จเพียงใด 
(แบบฟอรม ปส.1 หนา 34) 
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   8.2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน  
 คะแนนสวนนี้ มาจากการเปรียบเทียบคาเปาหมายตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนา 
สวนงานท่ีกําหนดจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน กับผลการดําเนินงานวาสําเร็จเพียงใด 
(แบบฟอรม ปส.2 หนา 38) 

 ข้ันตอนการดําเนินการ และวิธีการคิดคะแนน ในขอ 8.1 และ 8.2 มีดังนี้ 
 (1) นําผลการดําเนินงานท่ีไดมาเปรียบเทียบกับคาเปาหมายเพ่ือคิดเปนคะแนน ซ่ึงวิธีคิดคะแนน
แบงเปน 2 กรณี คือ กําหนดเปนรอยละ และกําหนดเปนระยะเวลา ตามตารางท่ี 2 ดังนี้           

 ตารางท่ี 2 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) นําคะแนนท่ีไดจากขอ (1) มารวมกันเปนคะแนนท้ังหมด และคิดคะแนนเฉลี่ย (จากคะแนน
เต็ม 5.00 คะแนน)  
 (3) นําคะแนนเฉลี่ยแปลงเปนรอยละ 
 (4) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)  

      ตัวอยางการกรอกขอมูลและคิดคะแนน แบบฟอรม ปส.1 หนา 37 แบบฟอรม ปส.2 หนา 40  
 

 8.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
 (1) คะแนนสวนนี้ มาจากคะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
                (2) คณะกรรมการ พิจารณาสอบทานและใชคะแนนท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
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 8.4 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน  

 วิธีการคิดคะแนน มีดังนี ้
 (1) คะแนนสวนนี้ มาจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปส.4 หนา 42) ซ่ึงบุคลากรมี 3 กลุม คือ (1) 
คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) ท้ังหมด 
ในสวนงาน และ (3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน) 
 สําหรับศูนย สํานัก มาจาก 2 กลุม คือ (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน และ (2) สํานักงานคณบด ี
(สวนงาน) 
 ท้ังนี้ แบบสอบถามฯ กําหนดคะแนนความคิดเห็นตอการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน เปนดังนี้                                                

คะแนน ความหมาย 
5 คุณลักษณะน้ันมีความสําเรจ็ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมากท่ีสุด 
4 คุณลักษณะน้ันมีความสําเรจ็ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมาก 
3 คุณลักษณะน้ันมีความสําเรจ็ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง 
2 คุณลักษณะน้ันมีความสําเรจ็ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับนอย 
1 คุณลักษณะน้ันมีความสําเรจ็ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับนอยท่ีสุด 

N/A ไมทราบ ไมมีขอมูล หรือไมสามารถประเมินในเรื่องน้ันได 

 (2) นําคะแนนการตอบแบบสอบถามของท้ัง 3 กลุม (ศูนย สํานัก มาจาก 2 กลุม) มาคิดคะแนน
เฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 
 (3) นําคะแนนเฉลี่ยแปลงเปนรอยละ 
 (4) คณะกรรมการ พิจารณาสอบทานคะแนน 
 
 8.5 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคล่ือนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล 
(Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
 วิธีการคิดคะแนน มีดังนี ้
 (1) คะแนนสวนนี้ มาจากหัวหนาสวนงานเขียนรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา 
สวนงาน ประมาณ 1-2 หนากระดาษ A4 (แบบฟอรม ปส.5 หนา 44)  
 (2) นําเสนอรายงานในขอ (1) ตอคณะกรรมการประจําสวนงาน เพ่ือพิจารณาใหคะแนน (จาก
คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 
       ท้ังนี้ การพิจารณาใหคะแนนของคณะกรรมการประจําสวนงาน มีหลักเกณฑ ดังนี้ 

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

N/A ไมมีขอมลูเพียงพอท่ีจะประเมิน 

 (3) นําคะแนนแปลงเปนรอยละ 
 (4) คณะกรรมการ พิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)  
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      ตัวอยางการกรอกขอมูลและคิดคะแนน แบบฟอรม ปส.5 หนา 46  
 

 8.6 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และ
ประเมินผลฯ 
 วิธีการคิดคะแนน มีดังนี ้
 (1) คะแนนสวนนี้ มาจากหัวหนาสวนงานรายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ (แบบฟอรม ปส.6 หนา 47) ซ่ึงขอเสนอแนะจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ มาจาก 2 สวน คือ 
 (1.1) ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 (1.2) ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานในภาพรวม 
 (2) เสนอรายงานในขอ (1) ตอคณะกรรมการประจําสวนงาน เพ่ือพิจารณาใหคะแนน โดยการ
พิจารณาใหคะแนนในแตละขอ จะใชหลักการตอบสนอง และหลักคุณภาพ ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้   
 (2.1) ระดับการตอบสนอง  

ระดับการตอบสนอง คะแนนท่ีได 

1.  ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 81 - 100 > 4.00 - 5.00 

2.  ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 61 - 80 > 3.00 - 4.00 

3.  ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 41 - 60 > 2.00 - 3.00 

4.  ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 21 - 40 > 1.00 - 2.00 

5.  ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 0 - 20    0.00 - 1.00 

  (2.2) ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ คะแนนท่ีได 
1.  รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 80 - 100 5.00 
2.  รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 70 - 79 4.50 
3.  รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 60 - 69   4.00 
4.  รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 50 - 59      3.50 
5.  รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 40 - 49 3.00 
6.  รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 30 - 39 2.50 
7.  รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 20 - 29 2.00 
8.  รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 10 - 19 1.50 
9.  รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 5 - 9 1.00 
10.  รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย นอยกวารอยละ 5 0 

 (2.3) คะแนนเฉลี่ยแตละขอ มาจาก  

 

 

 (3) นําคะแนนท่ีไดจากขอ (2.3) ในแตละขอ มารวมกันเปนคะแนนท้ังหมด และคิดคะแนนเฉลี่ย 
(จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
 (4) นําคะแนนเฉลี่ยแปลงเปนรอยละ 

(คะแนนระดบัการตอบสนอง + คะแนนระดับคุณภาพ) 
2 
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 (5) คณะกรรมการ พิจารณารายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะ
จากการติดตาม และประเมินผลฯ แลวใหคะแนน โดยใชหลักการตอบสนอง และหลักคุณภาพ ตามหลักเกณฑ
ในขอ (2.1)-(2.2) 

      ตัวอยางการกรอกขอมูลและคิดคะแนน แบบฟอรม ปส.6 หนา 50  
 

             8.7 การบริหารจัดการสวนงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน) 
 (1) คะแนนสวนนี้ มาจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) (แบบฟอรม ปส.7 หนา 55) ผานระบบ online 
 ท้ังนี้ แบบสอบถามฯ กําหนดคะแนนความคิดเห็นตอการบริหารงานของคณะ เปนดังนี้  

คะแนน ความหมาย 
5 คุณลักษณะน้ันมีความสําเรจ็ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมากท่ีสุด 
4 คุณลักษณะน้ันมีความสําเรจ็ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมาก 
3 คุณลักษณะน้ันมีความสําเรจ็ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง 
2 คุณลักษณะน้ันมีความสําเรจ็ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับนอย 
1 คุณลักษณะน้ันมีความสําเรจ็ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับนอยท่ีสุด 

N/A ไมทราบ ไมมีขอมลู หรือไมสามารถประเมินในเรื่องน้ันได 

        (2) นําคะแนนการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาแตละคณะ มาคิดคะแนนเฉลี่ย (จากคะแนน
เต็ม 5.00 คะแนน)    
                            
9. การแปลความหมายคะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ 

 9.1 นําผลการดําเนินงานของสวนงาน มาคํานวณตามองคประกอบ คาน้ําหนัก และหลักเกณฑ
วิธีการคิดคะแนนท่ีกําหนดในขอ 8 แลวคํานวณเปนคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินการของ
สวนงาน คิดคะแนนเปนรอยละ ใชทศนิยม 2 ตําแหนง  
            9.2 นําผลการดําเนินงานของหัวหนาสวนงาน มาคํานวณตามองคประกอบ คาน้ําหนัก และ
หลักเกณฑวิธีการคิดคะแนนท่ีกําหนดในขอ 8 แลวคํานวณเปนคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน คิดคะแนนเปนรอยละ ใชทศนิยม 2 ตําแหนง 
 9.3 นําคะแนน (รอยละ) ท่ีคํานวณไดจากขอ 9.1 ขอ 9.2 มาเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงแบง
ระดับความสําเร็จเปน 6 ระดับ ดังนี้ 

รอยละ ระดับความสําเร็จ 
คะแนนรอยละ 90 ข้ึนไป ดีเดน 
คะแนนรอยละ 80-89 ดีมาก 
คะแนนรอยละ 70-79 ดี 
คะแนนรอยละ 60-69 ปานกลาง 
คะแนนรอยละ 50-59 นอย 
คะแนนนอยกวารอยละ 50 ตองปรบัปรุง 

                  ท้ังนี้การแปลความหมายคะแนนระดับความสําเร็จในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน จะใชหลักเกณฑเดียวกัน 
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10. ขอบเขตของการติดตาม และประเมินผลฯ  

 10.1 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา          
สวนงาน ดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  

            10.2 แบบสอบถาม มี 2 ฉบับ คือ 
 (1) แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน (โดยบคุลากร) (แบบฟอรม ปส.4 หนา 42) 
 (2) แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอรม ปส.7  
หนา 55) 
           10.3  กลุมผูเก่ียวของในการเก็บขอมูล 
                    เพ่ือการมีสวนรวมและเพ่ือใหทราบปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ในเชิงลึกและครอบคลุมมิติตางๆ 
มากข้ึน จึงเก็บขอมูลกับผูเก่ียวของกลุมตางๆ ดังนี้ 
 10.3.1 ผูเก่ียวของท่ีตอบแบบสอบถาม 
 (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน  ตอบแบบฟอรม ปส.4 
 (2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) 
                                  ท้ังหมดในสวนงาน                                       ตอบแบบฟอรม ปส.4  
 (3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน) ตอบแบบฟอรม ปส.4 
 (4) นักศึกษาของแตละคณะวิชา  ตอบแบบฟอรม ปส.7 
 10.3.2 ผูเก่ียวของท่ีเชิญมาสนทนากลุม  

 ตารางท่ี 3 กลุมผูเก่ียวของท่ีเชิญมาสนทนากลุม  

กลุมผูเกี่ยวของท่ีเชญิมาสนทนากลุม 
จํานวน
(คน) 

หมายเหตุ 

(1) ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน สวนงานละ 1 คน จํานวน 18 สวนงาน 18  
(2) เลขานุการสวนงาน ศูนย สาํนัก สวนงานละ 1 คน จํานวน 18 สวนงาน    18  
(3) ผูแทนขาราชการ และ/หรือ ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  
    สวนงานละไมเกิน 3 คน (15 คณะ) = 45 คน 

45 ใหคณะกรรมการ
ประจําคณะประชุม
หารือและเสนอช่ือ 

(4) ผูแทนขาราชการ และ/หรือ ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
    สวนงานละไมเกิน 3 คน (18 สวนงาน) = 54 คน 

54 
 

ใหสํานักงานคณบดี 
(สวนงาน) ประชุม
หารือและเสนอช่ือ 

(5) นักศึกษา 
  (5.1) ผูแทนคณะกรรมการนักศกึษาคณะ คณะละไมเกิน 4 คน (14 คณะ) = 56 คน  
  (5.2) ผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  คณะละไมเกิน 3 คน (14 คณะ) = 42 คน 

98 ใหคณะวิชา 
แจงรายช่ือมา 

(6) ศิษยเกา คณะละไมเกิน 3 คน (15 คณะ) = 45 คน                                                                              45 ใหคณะวิชา 
แจงรายช่ือมา  

รวม 278  
 หมายเหตุ  1. กลุมผูเก่ียวของและจํานวนอาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
  2. แบบบันทึกขอมูลการสนทนากลุม ตามแบบฟอรม ปส.8 หนา 57  
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 10.4 ชวงเวลาของการติดตาม และประเมินผลฯ  
   (1) การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
   (2) การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563  
 10.5 สวนงานท่ีจะตองติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจํานวน 18 สวนงาน รายชื่อสวนงาน ตามภาคผนวก 2 หนา 65 
 10.6 หัวหนาสวนงานท่ีจะตองติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจํานวน 18 ราย รายชื่อหัวหนาสวนงานและรายละเอียด ตาม
ภาคผนวก 2 หนา 65 

 
11. ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลฯ  

 11.1 คณะกรรมการ พิจารณา ราง หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 11.2 คณะกรรมการ จัดสง ราง หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหหัวหนาสวนงาน เพ่ือใหขอสังเกต 
ขอเสนอแนะ 
 11.3 คณะกรรมการ นําขอสังเกต ขอเสนอแนะ ของหัวหนาสวนงานมาพิจารณาประกอบการจัดทํา 
หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
                   คณะกรรมการจัดทํา ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 11.4 คณะกรรมการ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และราง คูมือ การติดตาม 
และประเมินผลฯ  
                    หลังจากนั้นเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามประกาศใชคูมือฯ ตอไป            
 11.5 คณะกรรมการ มอบใหฝายเลขานุการดําเนินการ ดังนี้ 
 (1) เผยแพร คูมือฯ ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยใหประชาคมทราบ 
 (2) เผยแพร แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอรม 
ปส.7) ใหนักศึกษามาตอบแบบสอบถาม ผานระบบ online 
 11.6 คณะกรรมการ มอบหมายอธิการบดี (ในฐานะกรรมการ) ชี้แจงข้ันตอนการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับหัวหนาสวนงาน เพ่ือ
ความเขาใจท่ีตรงกัน  
 11.7 คณะกรรมการ ดําเนินการ 
 (1) จัดสงคูมือฯ และแจงใหหัวหนาสวนงานดําเนินการ ดังนี้ 
 (1.1) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563  
 (1.2) เสนอชื่อผูเก่ียวของท่ีจะเขารวมสนทนากลุม 
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 (2) จัดสงเอกสาร และแจงใหเลขานุการสวนงานดําเนินการ ดังนี้ 
 (2.1) สงแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) ตามแบบฟอรม ปส.4 หนา 42 ใหกับ 
 (2.1.1) คณะกรรมการประจําสวนงาน 
 (2.1.2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) ท้ังหมดใน
สวนงาน   
 (2.1.3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน) 
                       สําหรับศูนย สํานัก จะมี 2 กลุม คือ (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน และ (2) 
สํานักงานคณบดี (สวนงาน) 
 แตละกลุมตามขอ (2.1.1)–(2.1.3) จัดประชุมเพ่ือตอบแบบสอบการประเมินการ
บริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) และเม่ือดําเนินการเสร็จแลว
ใหสงคืนใหเลขานุการสวนงาน กลุมละ 1 ชุด (แตละภาควิชา สาขาวิชา สงภาควิชา สาขาวิชาละ 1 ชุด) 
 (2.2) รวบรวมแบบสอบถามท้ังหมด ในขอ (2.1) แลวจัดสงใหประธานกรรมการ โดยสง 
ผานทางสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
 (2.3) ชวยประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบเรื่องการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน และเขามาตอบแบบสอบถามการประเมินการ
บริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ตามแบบฟอรม ปส.7 หนา 55 ผานระบบ online  
 (2.4) เสนอชื่อผูเก่ียวของท่ีจะเขารวมสนทนากลุม (ผูแทนสายสนับสนนุ) 
 11.8 คณะกรรมการ เชิญผูเก่ียวของ (ตามกลุมในตารางท่ี 3 หนา 11) มารวมสนทนากลุม โดยการ
สนทนากลุม มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
 (1) ประธานกรรมการ มีหนังสือถึงผูเก่ียวของ (ตามกลุมในตารางท่ี 3 หนา 11) เชิญมา
สนทนากลุม 
 (2) คณะกรรมการ สนทนากลุมกับผูเก่ียวของกลุมตางๆ                                               
 (3) ฝายเลขานุการ ประมวล สรุปสาระสําคัญของการสนทนากลุม ตามแบบฟอรม ปส.8  
หนา 57  
 11.9 หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา 
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563 โดยมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
 (1) หัวหนาสวนงาน เสนอรายงานตอคณะกรรมการประจําสวนงาน เพ่ือประเมินใหคะแนน 
ดังนี้ 
 (1.1) รายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะ
สวนบุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน ตามแบบฟอรม ปส.5 หนา 44 
 (1.2) รายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ตามแบบฟอรม ปส.6 หนา 47 
 (2) คณะกรรมการประจําสวนงาน พิจารณาและประเมินใหคะแนนรายงาน ในขอ (1.1) และ 
(1.2) แลวสงผลการประเมินใหเลขานุการสวนงาน โดยจัดทําเปนเอกสารลับ  
 (3) เลขานุการสวนงาน สงผลการประเมิน ในขอ (2) ใหประธานกรรมการ ผานสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
 (4) หัวหนาสวนงาน เสนอรายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563 ตอคณะกรรมการ โดยใหจัดทําเปนรูปเลมตาม
ภาคผนวก 4 หนา 75 
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          11.10 คณะกรรมการ มอบหมายฝายเลขานุการ รวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล สรุปผลใน
เบื้องตน  
 11.11 คณะกรรมการ พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563 และตรวจสอบ สอบทานขอมูล รวมท้ังใหคะแนน  
 11.12 คณะกรรมการ มอบหมายฝายเลขานุการ ยก ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563  
ในเบื้องตน แลวเสนอคณะกรรมการ 
 11.13 คณะกรรมการ พิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ 
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563 
 11.14 คณะกรรมการ จัดสง ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563 (แบบฟอรม ปส.9 หนา 58) 
ใหหัวหนาสวนงาน เพ่ือรับทราบผลการติดตาม และประเมินผลฯ ในเบื้องตน และใหขอสังเกตในประเด็นตางๆ 
 11.15 คณะกรรมการ นําขอสังเกตในประเด็นตางๆ ของหัวหนาสวนงานมาพิจารณา และจัดทํา ราง 
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563 ฉบับนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  
            11.16 ประธานกรรมการ มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ ราง รายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562/2563   
 11.17 สภามหาวิทยาลัย พิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563 
 11.18 เม่ือสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563 แลว  
 (1) นายกสภามหาวิทยาลัย แจงผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ใหแตละสวนงานทราบและนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ทํางานตอไป 
 (2) ฝายเลขานุการ เผยแพร รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ 
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

 ตารางท่ี 4 สรุปข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน  

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

คณะกรรมการ พิจารณา ราง หลกัเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
คณะกรรมการ จัดสง ราง หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหหัวหนาสวนงาน เพ่ือใหขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

 
             คณะกรรมการ นําขอสังเกต ขอเสนอแนะ ของหัวหนาสวนงานมาพิจารณาประกอบการจัดทํา หลักเกณฑ ข้ันตอน
การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                
             คณะกรรมการ จัดทํา ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  
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เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณา 

หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
และ ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ 

 
นายกสภามหาวิทยาลัย ลงนามประกาศใช คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ 

 
คณะกรรมการ มอบหมายอธิการบดี ช้ีแจงการติดตาม และประเมนิผลฯ กับหัวหนาสวนงาน  

 
คณะกรรมการ  1. แจงหัวหนาสวนงาน ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563 ตามท่ีกําหนดใน คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ 
 2. แจงหัวหนาสวนงาน เลขานุการสวนงาน ใหเสนอช่ือผูเก่ียวของท่ีจะเขารวมสนทนากลุม  
                  3. แจงเลขานุการสวนงาน ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ และประชาสัมพันธใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามฯ   
                 4. มอบหมายฝายเลขานุการ ดําเนินการ 
 - เผยแพร คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ ในเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
 - เผยแพร แบบสอบถามฯ สําหรับใหนักศึกษาตอบ ผานระบบ online 
 

1. หัวหนาสวนงาน เลขานุการสวนงาน เสนอช่ือผูเก่ียวของท่ีจะเขารวมสนทนากลุม 
2. เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถามฯ จากบุคลากรกลุมตางๆ ในสวนงาน สงประธานกรรมการ     
3. นักศึกษาของแตละสวนงาน ตอบแบบสอบถามฯ ผานระบบ online  

 
คณะกรรมการ จัดสนทนากลุมผูเก่ียวของกลุมตางๆ 

 
1. หัวหนาสวนงาน ดําเนินการ 

 1.1 เสนอ แบบรายงานความเปนผูนําฯ และแบบรายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ตอคณะกรรมการประจําสวนงาน เพ่ือประเมินใหคะแนน 
 1.2 เสนอ รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562/2563 ตอคณะกรรมการ 

2. คณะกรรมการประจําสวนงาน พิจารณา 

 แบบรายงานความเปนผูนําฯ และแบบรายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจาก
การติดตาม และประเมินผลฯ และประเมินใหคะแนน แลวสงเปนเอกสารลับใหเลขานุการสวนงาน 

3. เลขานุการสวนงาน รวบรวมผลการประเมินจากคณะกรรมการประจําสวนงาน สงคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการ มอบหมายฝายเลขานุการรวบรวมขอมูล และวิเคราะห สรุปผลในเบ้ืองตน  
 

คณะกรรมการ พิจารณารายงานผลการดาํเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัตหินาท่ีของหัวหนาสวนงาน  
ตรวจสอบ สอบทานขอมูล และพิจารณาใหคะแนนตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว   

 
คณะกรรมการ มอบหมายฝายเลขานุการ ยก ราง รายงานผลการตดิตาม และประเมินผลฯ ในเบ้ืองตน 

 

คณะกรรมการ พิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ  
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คณะกรรมการ จัดสง ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ใหหัวหนาสวนงาน 

เพ่ือรับทราบผลการติดตาม และประเมินผลฯ ในเบ้ืองตน และใหขอสังเกตในประเด็นตางๆ 

 
คณะกรรมการ นําขอสังเกตในประเด็นตางๆ ของหัวหนาสวนงานมาพิจารณา  

และจัดทํา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ฉบับนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 

คณะกรรมการ เสนอ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

สภามหาวิทยาลยั พิจารณา ราง รายงานผลการตดิตาม และประเมนิผลฯ 
 

เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเหน็ชอบ รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ แลว 

 1. นายกสภามหาวิทยาลยั แจงผลการติดตาม และประเมินผลฯ ใหหัวหนาสวนงานทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 

 2. ฝายเลขานุการ เผยแพร รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

 
12. การตรวจสอบ สอบทานขอมูล             

        การตรวจสอบ สอบทานขอมูลของคณะกรรมการ มีการดําเนินการ อาทิ   
        12.1 เชิญหัวหนาสวนงาน หนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ กองแผนงาน กองประกันคุณภาพการศึกษา 
มาใหขอมูล ชี้แจง แสดงเอกสาร หลักฐาน ฯลฯ 
        12.2 คณะกรรมการ สนทนากับผูเก่ียวของ สอบถาม สอบทานในประเด็นตางๆ 
 
13. การจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ี
ของหัวหนาสวนงาน   

 ตามท่ีขอ 8 (3) ของขอบังคับ กําหนดให คณะกรรรมการอาจพิจารณาใหทํารายงานการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานรวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงานได 
 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน เปนเลมเดียวกันเพ่ือใหเห็นภาพรวมการดําเนินการของ 
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานท้ังหมดในมหาวิทยาลัย โดยจะสรุปผลการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ของแตละสวนงานลงใน
แบบฟอรม ปส.9 หนา 58 
 สําหรับรูปเลมของรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประกอบดวย อาทิ 
 13.1 บทสรุปผูบริหาร  
 13.2 ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และผลการติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563  
 13.3 การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา จุดท่ีควรพัฒนา 
 13.4 ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนาสวนงาน 
 13.5 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการในภาพรวม   
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14. การเผยแพรผลการติดตาม และประเมินผลฯ 

 เม่ือสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ แลว จะดําเนินการ
เผยแพร ดังนี้ 
 14.1 นายกสภามหาวิทยาลัย แจงผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ใหแตละสวนงานทราบ และใหหัวหนาสวนงานนําไปพิจารณาปรับปรุง
และพัฒนาการทํางานตอไป  รวมท้ังใหหัวหนาสวนงานนําไปเผยแพรใหคณะกรรมการประจําสวนงาน 
บุคลากร และนักศึกษาทราบดวย 
 14.2 ฝายเลขานุการ เผยแพร รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ 
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
(http://www.council.su.ac.th) หัวขอ การติดตาม และประเมินผลสวนงาน และหัวหนาสวนงาน 
 
15. การนําผลการติดตาม และประเมินผลฯ ไปใชประโยชน 

 15.1 หัวหนาสวนงานรับทราบผลการดําเนินงาน และนําขอสังเกต ขอเสนอแนะไปใชในการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 15.2 อธิการบดี   
 - กํากับติดตามการทํางาน รวมท้ังการสนับสนุน ผลักดันการทํางานของแตละสวนงาน ไดอยาง
ครบถวน ชัดเจน  
 - นําผลการประเมินการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ไปใชประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน การใหเงินรางวัล หรือคาตอบแทนอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

 15.3 สภามหาวิทยาลัย  
 - สนับสนุน ผลักดัน ใหขอเสนอแนะในการทํางานของแตละสวนงาน หัวหนาสวนงาน ไดอยาง
ครบถวน ชัดเจน 
 15.4 ผูเก่ียวของกลุมอ่ืนๆ อาทิ คณะกรรมการประจําสวนงาน บุคลากร นักศึกษา 
                - รับทราบผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน และรวมมือ
กันทํางานเพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาสวนงาน ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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สวนที่ 2 
แนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
         จากองคประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการนํามากําหนดรายละเอียดข้ันตอน วิธีการดําเนินการ 
และการเก็บขอมูลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 
1. แนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนนิงานของสวนงาน  

 1.1 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีองคประกอบและคาน้ําหนัก ดังนี้ 

สวนงาน 
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 

มี 4 ดาน 
คาน้ําหนัก 
(รอยละ) 

ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ          
สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  
(ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) 

60 
   30 

สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน  
(ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหา

ของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง) 

10 

สวนท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 20 
ดานท่ี 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน  30 
ดานท่ี 3 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และ

ประเมินผลฯ 
10 

ดานท่ี 4 การบริหารจัดการสวนงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน) -- 
รวม 100 

      1.2 ข้ันตอนการดําเนินการ และการเก็บขอมูล  
 คณะกรรมการ มีหนังสือถึงหัวหนาสวนงาน ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน พรอมแบบฟอรมตางๆ  
 รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน มีองคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 4 ดาน ตาม
ตารางขางบนนี้ มีรายละเอียดข้ันตอนการกรอกขอมูล การเก็บขอมูล การคิดคะแนน ของแตละสวน ดังนี้  
 
 ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนงาน (คาน้ําหนักรอยละ 60) 

 สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย จากการ
เจรจาตอรองกับอธิการบดี) (คาน้ําหนักรอยละ 30)  
 1) ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.1) ข้ันตอนการเก็บขอมูลของมหาวิทยาลัย 
 1.1.1) สวนงาน กรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562/2563 ในระบบ MIS ตามท่ีกองแผนงานกําหนด 
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 1.1.2) กองแผนงาน รวบรวมขอมูล ตรวจสอบ สอบทาน สรุป และจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป และเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ก.บ.ม.)  
 1.1.3) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) พิจารณาให
ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประมาณตนเดือนพฤศจิกายน) 
 (กรณีภายหลังสวนงานพบวาขอมูลท่ีรายงานในระบบ MIS และผานความเห็นชอบ
จากท่ีประชุม ก.บ.ม. แลว ยังมีความคลาดเคลื่อน ใหสวนงานประสานงานกับกองแผนงานโดยตรง) 
 1.2) ข้ันตอนการเก็บขอมูลของคณะกรรมการ 
 1.2.1) หัวหนาสวนงาน กรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
(ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) โดยนําขอมูลจากขอ 1.1.3) มากรอกในแบบฟอรม 
ปส.1 หนา 34  
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ และคิดคะแนนตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนด ในขอ 8.1 หนา 6 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 1.2.2) หัวหนาสวนงาน รวบรวมสวนท่ี 1 เพ่ือนําไปจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563 และนําเสนอ
คณะกรรมการตอไป 
 2) การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)  
 สําหรับปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนํามาพิจารณาประกอบการจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัย
ตอไป 

 สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน (ตามนโยบาย/พันธสัญญา
ของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง)  
(คาน้ําหนักรอยละ 10)  
 1) ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.1) หัวหนาสวนงาน กรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน 
(ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยาง
นอย 3 เรื่อง) โดยนําขอมูลมากรอกในแบบฟอรม ปส.2 หนา 38  
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ และคิดคะแนนตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนด ในขอ 8.2 หนา 7 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 1.2) หัวหนาสวนงาน รวบรวมสวนท่ี 2 เพ่ือนําไปจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563 และนําเสนอ
คณะกรรมการตอไป 
 2) การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)  
 สําหรับปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนํามาพิจารณาประกอบการจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัย
ตอไป 
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 สวนท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) (คาน้ําหนักรอยละ 20) 
 1) ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 หัวหนาสวนงาน นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 
2561/2562 โดยใชคะแนนเฉลี่ยจากทุกองคประกอบตามท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยนําขอมูลมากรอกในแบบฟอรม ปส.3 หนา 41 (คาคะแนนแปลงเปน 
รอยละ) 
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ  
 2) การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ ใชคะแนนตามท่ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจง
อยางเปนทางการ (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 สําหรับปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนํามาพิจารณาประกอบการจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัย
ตอไป 
 
         ดานท่ี 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน (คาน้ําหนักรอยละ 30) 

 การมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน เปนสวนสําคัญท่ีจะชวยใหการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการบริหารงานของหัวหนาสวนงานประสบความสําเร็จ 
 1) ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.1) คณะกรรมการ จัดสงแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปส.4 หนา 42) ใหเลขานุการสวนงาน เพ่ือ
ดําเนินการดังนี้ 
 1.1.1) จัดสงใหกับ                                               
 (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน 
 (2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเทา ภาควิชา สาขาวิชา) ท้ังหมดใน 
สวนงาน (จัดสงใหแตละภาควิชา สาขาวิชา ละ 1 ชุด) 
 (3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน)                     
 สําหรับศูนย สํานัก มาจาก 2 กลุม คือ (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) 
สํานักงานคณบดี (สวนงาน) 
 1.1.2) แตละกลุมตามขอ (1)-(3) จัดประชุมของแตละกลุม (แตละภาควิชา สาขาวิชา 
จัดประชุมของแตละภาควิชา สาขาวิชา) เพ่ือตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) และคิดคาคะแนนเฉลี่ย (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)  
 พรอมสรุปผลงานเดน จุดท่ีควรพัฒนาของสวนงานในรอบปท่ีผานมา และแนวทาง
การแกไขและพัฒนา แลวจัดสงใหเลขานุการสวนงาน กลุมละ 1 ชุด (แตละภาควิชา สาขาวิชา สงภาควิชา 
สาขาวิชา ละ 1 ชุด) 
 1.2) เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถามฯ จากกลุมในขอ (1)-(3) สงใหประธาน
คณะกรรมการโดยผานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
 
 2) การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 2.1) คณะกรรมการ มอบหมายฝายเลขานุการ รวบรวมแบบสอบถามฯ ท้ังหมด 
 2.2) คณะกรรมการ พิจารณาสอบทานคะแนน  
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 สําหรับปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนํามาพิจารณาประกอบการจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัย
ตอไป 
 
 ดานท่ี 3 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และ
ประเมินผลฯ (คาน้ําหนักรอยละ 10) 

 เพ่ือใหการดําเนินงานของสวนงานมีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง จึงกําหนดให 
หัวหนาสวนงานจัดทํารายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม 
และประเมินผลฯ  
 ขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ มาจาก 2 สวน คือ 
 (1) ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 (2) ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานในภาพรวม 
 1) ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.1) หัวหนาสวนงาน รายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561/2562 โดยนําขอมูลมากรอกใน
แบบฟอรม ปส.6 หนา 47 
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ หลังจากนั้นจัดสงให
คณะกรรมการประจําสวนงานประเมินใหคะแนน 
                     1.2) คณะกรรมการประจําสวนงาน พิจารณารายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561/2562 และ
ประเมินใหคะแนนโดยใชเกณฑ 
 (1) ระดับการตอบสนอง  
 (2) ระดับคุณภาพ 
 เกณฑการใหคะแนน ในขอ 8.6 หนา 9 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 1.3) คณะกรรมการประจําสวนงาน สงรายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561/2562 พรอม
คะแนนการประเมิน ใหเลขานุการสวนงาน โดยจัดทําเปนเอกสารลับ 
 1.4) เลขานุการสวนงาน สงรายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561/2562 พรอมคะแนนการประเมิน 
ใหคณะกรรมการ  
  2) การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 2.1) คณะกรรมการ พิจารณารายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561/2562 
                  2.2) คณะกรรมการ พิจารณาประเมินใหคะแนนโดยใชเกณฑ 
 (1) ระดับการตอบสนอง  
 (2) ระดับคุณภาพ 
 เกณฑการใหคะแนน ในขอ 8.6 หนา 9 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 สําหรับปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนํามาพิจารณาประกอบการจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัย
ตอไป 
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 ดานท่ี 4 การบริหารจัดการสวนงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน) 

 การบริหารจัดการการใหบริการของสวนงานสวนใหญ ดําเนินการเพ่ือใหนักศึกษาไดรับความ
สะดวก เอ้ืออํานวยตอการเรียนการสอน การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย ฯลฯ การรับฟงความคิดเห็นจากนักศึกษา
จึงเปนสวนสําคัญท่ีจะนํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของสวนงานและหัวหนาสวนงานตอไป  
 1) ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.1) คณะกรรมการ แจงเลขานุการสวนงาน/กรรมการนักศึกษาของคณะวิชา ให
ประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบเรื่องการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน และเขามาตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
(แบบฟอรม ปส.7 หนา 55) ผานระบบ online  
 1.2) ฝายเลขานุการ นําแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา)  
ไปเผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร (http://www.council.su.ac.th) รวมท้ังแจง
คณะกรรมการนักศึกษาประจําคณะประชาสัมพันธใหนักศึกษามาตอบแบบสอบถามฯ 
 1.3) นักศึกษา ตอบแบบสอบถามฯ ผานระบบ online  
 2) การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ มอบหมายฝายเลขานุการ รวบรวมขอมูลการตอบแบบสอบถามฯ ของ
นักศึกษา วิเคราะหขอมูล และสรุปผลขอมูลของแตละคณะวิชา  
 สําหรับปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและขอเสนอแนะตางๆ ของนักศึกษา 
คณะกรรมการจะรวบรวม และดําเนินการ อาทิ 
              (1) เสนอมหาวิทยาลัยนําไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 
 (2) นํามาพิจารณาประกอบการจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ และ
เสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
2. สรุปองคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ คาน้ําหนัก และวิธีการเก็บขอมูล 

 จากองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล ในขอ 1 นํามาสรุปได ดังแสดงในตารางท่ี 5 

 ตารางท่ี 5 สรุปองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

องคประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล 

ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน
ของสวนงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ 

60  

 สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป  

(ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย จากการเจรจา
ตอรองกับอธิการบดี) 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 

1. ข้ันตอนการเก็บขอมูลของมหาวิทยาลัย 
1.1) สวนงาน กรอกขอมูลผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563 ใน
ระบบ MIS ตามท่ีกองแผนงานกําหนด 

1.2) กองแผนงาน รวบรวมขอมูล ตรวจสอบ สอบทาน 
สรุป และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป และเสนอตอท่ีประชุม ก.บ.ม. 

1.3) ท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณาใหความเห็นชอบ  
2. ข้ันตอนการเก็บขอมูลของคณะกรรมการ 

หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
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องคประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล 

การ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563 (ตัวช้ีวัด คา
เปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) โดยใชขอมูลใน
ขอ 1.3) (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)  

พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ 
(แบบฟอรม ปส.1)  
3. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให
คะแนน 

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

10 1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย
ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563 
(ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการ
เพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง) 
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ 
(แบบฟอรม ปส.2)         
2. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให
คะแนน 

 สวน ท่ี  3 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) 
 

20 1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2561/2562 (แบบฟอรม ปส.3) 
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
2. คณะกรรมการ ใชคะแนนตามท่ีคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน แจงอยางเปนทางการ 

ดานท่ี 2 ระดับการมีสวนรวมและความ
รวมมือของบุคลากรในสวนงาน 

30 1. คณะกรรมการ จัดสงแบบสอบถามการประเมินการ
บริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวน
งาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปส.4) ใหเลขานุการสวนงาน 
2. เลขานุการสวนงาน จัดสงแบบสอบถามฯ ตามขอ 1. ใหกับ 

2.1) คณะกรรมการประจําสวนงาน 
2.2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเทา 

ภาควิชา สาขาวิชา) ท้ังหมดในสวนงาน 
2.3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน)                     

3. แตละกลุมตามขอ 2.1)-2.3) จัดประชุมของแตละกลุม แลว
ตอบแบบสอบถามฯ กลุมละ 1 ชุด พรอมคิดคาคะแนนเฉลี่ย 
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)  

สําหรับศูนย สํานัก มาจาก 2 กลุม คือ (1) คณะกรรมการ
ประจําสวนงาน (2) สํานักงานคณบดี (สวนงาน) 

พรอมสรุปผลงานเดนของสวนงาน จุดท่ีควรพัฒนา แนว
ทางการแกไขและพัฒนา ฯลฯ แลวสงใหเลขานุการสวนงาน 
4. เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถามท้ังหมดสงให
ประธานคณะกรรมการ ผานทางสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
5. คณะกรรมการ พิจารณาสอบทานคะแนน 

ดานท่ี 3 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามขอ เสนอแนะจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ 
                                              

10 1. หัวหนาสวนงาน รายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561/2562  

พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ 
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องคประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล 

(แบบฟอรม ปส.6) 
หลังจากน้ันจัดสงใหคณะกรรมการประจําสวนงาน

ประเมินใหคะแนน 
2. คณะกรรมการประจําสวนงาน ประเมินใหคะแนนโดยใช
เกณฑ 

(1) ระดับการตอบสนอง  
(2) ระดับคุณภาพ 
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 

3. คณะกรรมการประจําสวนงาน สงผลการประเมินให
เลขานุการสวนงาน โดยจัดทําเปนเอกสารลับ 
4. คณะกรรมการ พิจารณาประเมินใหคะแนนโดยใชเกณฑ 

(1) ระดับการตอบสนอง  
(2) ระดับคุณภาพ 
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)  

ดานท่ี 4 การบริหารจัดการสวนงานตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษา 

ไมคิด
คะแนน 

1. คณะกรรมการ แจงเลขานุการสวนงาน/คณะกรรมการ
นักศึกษาของคณะวิชา ใหประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ
เรื่ อ งการติ ดตาม  และประเมินผลฯ  และ เข ามาตอบ
แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) (แบบฟอรม ปส.7) ผานระบบ online 
2. ฝายเลขานุการ นําแบบสอบถามเผยแพรในเว็บไซต
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังแจงคณะกรรมการ
นักศึกษาประจําคณะประชาสัมพันธใหนักศึกษามาตอบ
แบบสอบถามฯ 
3. นักศึกษา ตอบแบบสอบถาม ผานระบบ online 
4. คณะกรรมการ มอบฝายเลขานุการ รวบรวมขอมูล 
วิเคราะหขอมูล สรุปผลขอมูลของแตละคณะวิชา 

รวม 100  

 
3. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

 3.1 นําคะแนนการดําเนินงานดานท่ี 1 - ดานท่ี 3 มาคิดคะแนนเปนคารอยละ ทศนิยม 2 หลัก 
(คะแนนเต็ม 100) ดังนี ้ 

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

รอยละ 60 

คะแนนดานท่ี 2 ระดับมีการสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน    รอยละ 30 
คะแนนดานท่ี 3 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการ

ติดตาม และประเมินผลฯ 
รอยละ 10 

คะแนนรวม  คะแนนดานท่ี 1 + คะแนนดานท่ี 2 + คะแนนดานท่ี 3 รอยละ 100 
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   3.2 กําหนดระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนงาน ดังนี้ 

รอยละ ระดับความสําเร็จ 
คะแนนรอยละ 90 ข้ึนไป ดีเดน 
คะแนนรอยละ 80-89 ดีมาก 
คะแนนรอยละ 70-79 ดี 
คะแนนรอยละ 60-69 ปานกลาง 
คะแนนรอยละ 50-59 นอย 
คะแนนนอยกวารอยละ 50 ตองปรับปรุง 

 
4. สรุปข้ันตอนการดําเนินการ  

 4.1 ข้ันตอนการดําเนินการของสวนงาน                                                         

 4.1.1 คณะกรรมการ จัดสงคูมือฯ และแบบฟอรมตางๆ ใหหัวหนาสวนงานรายงานผลการ
ดําเนินงาน ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ แลวเสนอ
คณะกรรมการ    
 4.1.2 คณะกรรมการ สงแบบสอบถามฯ ใหเลขานุการสวนงานดําเนินการ 
 4.1.2.1 สงแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปส.4) ใหกับ 
 (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน 
 (2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) ท้ังหมดใน 
สวนงาน 
 (3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน)  
 แตละกลุมตามขอ (1) (2) (3) จัดประชุมของแตละกลุม แลวตอบแบบสอบถามฯ  
กลุมละ 1 ชุด พรอมสรุปผลงานเดนของสวนงานในรอบปท่ีผานมา จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการแกไขและพัฒนา 
หลังจากนั้นคิดคะแนนเฉลี่ย (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) แลวสงใหเลขานุการสวนงาน กลุมละ 1 ชุด 
 4.1.2.2 เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถามฯ ท้ังหมด แลวจัดสงแบบสอบถามการ
ประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) ใหประธาน
คณะกรรมการ โดยสงผานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 4.1.2.3 เลขานุการสวนงาน/คณะกรรมการนักศึกษาของคณะวิชา ชวยประชาสัมพันธให
นักศึกษาทราบเรื่องการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน และเขามาตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ผานระบบ online 
 4.1.3 ฝายเลขานุการ นําแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
(แบบฟอรม ปส.7) เผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามฯ 
ผานระบบ online   
 4.1.4 เอกสารท่ีจะตองจัดสงใหคณะกรรมการ มีดังนี้ 
 4.1.4.1 หัวหนาสวนงาน 
 (1) รายชื่อผูเขารวมสนทนากลุม ตามเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 (2) รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
โดยจัดทําเปนเลมเดียวกัน ตามรูปแบบ ในภาคผนวก 4 หนา 75 (ภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ)  
 4.1.4.2 เลขานุการสวนงาน รวบรวม 
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 (1) แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปส.4) จาก (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) ภาควิชา สาขาวิชา 
(รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเทา ภาควิชา สาขาวิชา) ท้ังหมดในสวนงาน (3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน) 
 (2) แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และ
คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน (แบบฟอรม ปส.5) ท่ี
คณะกรรมการประจําสวนงานประเมินใหคะแนนแลว โดยจัดทําเปนเอกสารลับ 
 (3) แบบรายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ (แบบฟอรม ปส.6) ท่ีคณะกรรมการประจําสวนงานประเมินใหคะแนนแลว โดย
จัดทําเปนเอกสารลับ 

 4.2 ข้ันตอนการดําเนินการของคณะกรรมการ 

 4.2.1 คณะกรรมการ เชิญผูท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของสวนงาน อาทิ ผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการประจําสวนงาน ผูแทนบุคลากรสายวิชาการ ผูแทนบุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา  
มาสนทนากลุมในประเด็นตางๆ อาทิ ผลงานเดนของสวนงานในรอบปท่ีผานมา ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน (การสนทนากลุม ไมมีคะแนน)  
 กลุมผูเก่ียวของท่ีเชิญมาสนทนากลุม ตามท่ีกําหนดในตารางท่ี 3 หนา 11 และข้ันตอน
ตามท่ีกําหนดในขอ 11.8 หนา 13 
 4.2.2 คณะกรรมการ มอบหมายฝายเลขานุการ รวบรวมขอมูลท้ังหมดจากสวนงาน และ
เลขานุการสวนงาน มาสรุปการดําเนินการในเบื้องตน 
 4.2.3 คณะกรรมการ นําขอมูลท้ังหมดมาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน  
 4.2.4 คณะกรรมการ มอบหมายฝายเลขานุการ จัดทํา ราง รายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ในเบื้องตน 
 4.2.5 คณะกรรมการ พิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
                4.2.6 คณะกรรมการ จัดสง ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ใหหัวหนาสวนงานรับทราบและใหขอสังเกตในประเด็นตางๆ 
 4.2.7 คณะกรรมการ นําขอสังเกตในประเด็นตางๆ จากหัวหนาสวนงานมาพิจารณา และจัดทํา 
ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา 
สวนงาน ฉบับนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
               4.2.8 ประธานกรรมการ เสนอ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ตอนายกสภามหาวิทยาลัยนําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา  
               4.2.9 เม่ือสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานแลว  
 (1) นายกสภามหาวิทยาลัย แจงผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ใหแตละสวนงานทราบและนําไปใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานตอไป 
  (2) ฝายเลขานุการ เผยแพร รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ 
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย   
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แผนภาพท่ี 1 สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

 

1. คณะกรรมการ เชิญผูเกี่ยวของ อาทิ ผูทรงวุฒิในคณะกรรมการประจํา
สวนงาน ผูแทนสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา มาสนทนา
กลุมในประเด็นตางๆ อาทิ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาสวนงาน (การสนทนากลุม ไมมีคะแนน) 
2. คณะกรรมการ รวบรวมขอมูล ประมวลผล และสรุปผล 
 

 

ดานที่ 4 
การบริหารจัดการ
สวนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา  
(ไมคิดคะแนน) 

 

ดานที่ 2 
ระดับการมีสวนรวม
และความรวมมอืของ
บุคลากรในสวนงาน  
(คานํ้าหนัก 30) 

 

องคประกอบ ตัวชี้วดั วิธีการเก็บขอมูล 

1. คณะกรรมการ จัดสงแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงานและการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดย
บุคลากร) (แบบฟอรม ปส.4) ใหเลขานุการสวนงาน 
2. เลขานุการสวนงาน สงแบบสอบถามใหผูเกี่ยวของตอบ คือ  (2.1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2.2) ภาควิชา สาขาวิชา 
(รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทา) ทั้งหมดในสวนงาน (2.3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน) (ศูนย สํานัก มี 2 กลุม) 

ผูเกี่ยวของแตละกลุมดังกลาวจัดประชุมเพื่อตอบแบบสอบถาม กลุมละ 1 ชุด  
3. เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด สงใหคณะกรรมการ 
4. คณะกรรมการ สอบทานคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 

1. คณะกรรมการ แจงเลขานุการสวนงานใหประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบเร่ืองการติดตาม และประเมินผลฯ และเขามาตอบ
แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอรม ปส.7) ผานระบบ online 
2. นักศึกษาตอบแบบสอบถาม ผานระบบ online 
3. คณะกรรมการ มอบหมายฝายเลขานุการ รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และสรุปผล ของแตละคณะวิชา 
 

ดานที่ 3 
ความคืบหนา/
ความสําเร็จในการ
ดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะจาก 
การติดตาม และ
ประเมินผลฯ 
(คานํ้าหนัก 10) 

 

1. หัวหนาสวนงาน รายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561/2562 (แบบฟอรม ปส.6) เสนอใหคณะกรรมการประจําสวนงาน  
2. คณะกรรมการประจําสวนงาน พจิารณาและประเมินใหคะแนน แลวสงใหเลขานุการสวนงาน (จัดทาํเปนเอกสารลับ)  
3. เลขานุการสวนงาน สงใหคณะกรรมการ 
4. คณะกรรมการ พิจารณาและประเมนิใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 

ดานที่ 1 
ระดับความสําเร็จใน
การดําเนินงานของ
สวนงาน 
(คานํ้าหนัก 60)  

 

สวนที่ 1  
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจาํป (ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย จากการเจรจาตอรอง
กับอธกิารบดี) (คานํ้าหนัก 30)  

สวนที่ 2  
ผลการดําเนินงานตามนโยบาย
ของหัวหนาสวนงาน (อยางนอย  
3 เร่ือง) (คานํ้าหนัก 10) 

สวนที่ 3  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) (คานํ้าหนัก 20 ) 
 

1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) ปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563 
(แบบฟอรม ปส.1) โดยใชขอมูลที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาใหความเห็นชอบแลว 
2. เสนอรายงานผลการดําเนินงาน ตอคณะกรรมการ 
3. คณะกรรมการ พิจารณาสอบทานและใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 

1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563 (อยางนอย 3 เร่ือง) (แบบฟอรม ปส.2)   
2. เสนอรายงานผลการดําเนินงาน ตอคณะกรรมการ 
3. คณะกรรมการ พิจารณาสอบทานและใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 
 1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
ปการศึกษา 2561/2562 (แบบฟอรม ปส.3)  
2. คณะกรรมการ ใชคะแนนตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รายงานอยางเปนทางการ (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 
 

คะแนน 
ดานที่ 2 

ขั้นตอนการประมวลผล 
 

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

คะแนนผลการดําเนินงาน 
ของสวนงาน 

(คะแนนดานที่ 1+2+3) 
 

คะแนน 
ดานที่ 3 

คะแนน 
ดานที่ 1 

 

1. คณะกรรมการ จัดทํา ราง รายงาน
ผลการติดตาม และประเมินผลฯ                              

2. คณะกรรมการ สงสรุป ราง รายงาน
ผลการติดตาม และประเมินผลฯ ให
หัวหนาสวนงานรับทราบในเบื้องตน 
รวมทั้งเปดโอกาสใหหัวหนาสวนงานได
ชี้แจงในประเด็นตางๆ  

3. คณะกรรมการ เสนอ ราง รายงาน
ผลการติดตาม และประเมินผลฯ ตอ
สภามหาวิทยาลัย 

4. นายกสภามหาวิทยาลัย สงผลการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ใหหัวหนา
สวนงานนําไปใชประโยชนตอไป 
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สวนที่ 3 
แนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหวัหนาสวนงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 จากองคประกอบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการนํามากําหนดรายละเอียดข้ันตอน 
วิธีการดําเนินการ และการเก็บขอมูลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
         

1. แนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน  

 1.1 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีองคประกอบและคาน้ําหนัก ดังนี้ 

หัวหนาสวนงาน 
องคประกอบในการติดตาม และประเมินผลฯ 

มี 2 ดาน 
คาน้ําหนัก 
(รอยละ) 

ดานท่ี 1 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 60 
ดานท่ี 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล 

(Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
40 

รวม 100 
 

           1.2 ข้ันตอนการดําเนินการ และการเก็บขอมูล  
 คณะกรรมการ มีหนังสือถึงหัวหนาสวนงาน ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน พรอมแบบฟอรมตางๆ  
 รายงานผลการดําเนินงานในสวนของหัวหนาสวนงาน มีองคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 
2 ดาน ตามตารางขางบนนี้ มีรายละเอียดข้ันตอนการกรอกขอมูล การเก็บขอมูล การคิดคะแนน ของแตละ
สวน ดังนี้  
 
 ดานท่ี 1 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน (คาน้ําหนัก 
รอยละ 60) 

 ใชคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562/2563 นํามาคิด รอยละ 60 
  
 ดานท่ี 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคล่ือนสวนงาน และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (คาน้ําหนักรอยละ 40) 

 ความเปนผูนํา (Leadership) ของหัวหนาสวนงานในการขับเคลื่อนสวนงาน อาทิ 
วิสัยทัศน กลยุทธ การวางแผน การสื่อสารในองคกร ความสามารถในการแกไขปญหา การทํางานเปนทีม 
กระบวนการในการขับเคลื่อน การทํางานเชิงรุก การริเริ่มในการสรางงานใหม การผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติ
ใหเกิดผล การทํางานใหทันตอสถานการณ การใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย                            
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 คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ของผูบริหารระดับสูงท่ีจําเปนตอการปฏิบัติ
หนาท่ี 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 สมรรถนะหลักของ
นักบริหารระดับสูง)  

 1) ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.1) หัวหนาสวนงาน เขียนสรุปรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อน
สวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน ประมาณ 1-2 หนา 
กระดาษ A4 ในแบบฟอรม ปส.5 หนา 44 
 หลังจากนั้นจัดสงใหคณะกรรมการประจําสวนงานประเมินใหคะแนน 
 1.2) คณะกรรมการประจําสวนงาน พิจารณารายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน และ
ประเมินใหคะแนน 
 เกณฑการใหคะแนน ในขอ 8.5 หนา 8 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 1.3) คณะกรรมการประจําสวนงาน สงรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน พรอม
คะแนนการประเมิน ใหเลขานุการสวนงาน โดยจดัทําเปนเอกสารลับ 
 1.4) เลขานุการสวนงาน สงรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวน
งาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน พรอมคะแนนการ
ประเมิน ใหคณะกรรมการ 
 2) การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 2.1) คณะกรรมการ พิจารณารายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวน
งาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน 
                  2.2) คณะกรรมการ พิจารณาประเมินใหคะแนน 
 เกณฑการใหคะแนน ในขอ 8.5 หนา 8 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
                       
2. สรุปองคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ คาน้ําหนัก และวิธีการเก็บขอมูล 

 จากองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล ในขอ 1 นํามาสรุปได ดังแสดงในตารางท่ี 6 

 ตารางท่ี 6 สรุปองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคประกอบในการติดตาม 

และประเมินผลฯ 
คาน้ําหนัก 

รอยละ 
วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล 

ดานท่ี 1 คะแนนผลการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

60 ใชคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563 นํามาคิด 
รอยละ 60 
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องคประกอบในการติดตาม 

และประเมินผลฯ 
คาน้ําหนัก 

รอยละ 
วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล 

ดานท่ี 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ใน
การขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะ 
สวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอ
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 

40 1.  หั วหน าส วนงาน  เ ขียนสรุปรายงานความเปนผู นํ า 
(Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน 
ประมาณ 1-2 หนา กระดาษ A4 (แบบฟอรม ปส.5) 
2. หัวหนาสวนงาน เสนอคณะกรรมการประจําสวนงาน
พิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
3. คณะกรรมการประจําสวนงาน สงผลการประเมินให
เลขานุการสวนงาน โดยจัดทําเปนเอกสารลับ 
4. เลขานุการสวนงาน สงใหประธานกรรมการ โดยผาน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
5. คณะกรรมการ พิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปน
รอยละ) 

รวม 100  

 
3. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 

 3.1 นําคะแนนการดําเนินงานดานท่ี 1 และดานท่ี 2 มาคิดคะแนนเปนคารอยละ ทศนิยม 2 หลัก 
(คะแนนเต็ม 100) ดังนี ้

คะแนนดานท่ี 1 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน รอยละ 60 
คะแนนดานท่ี 2 ความเปนผู นํ า  (Leadership)  ในการ ขับ เคลื่ อนสวนงาน และ

คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ี
ของหัวหนาสวนงาน 

รอยละ 40 

คะแนนรวม  คะแนนดานท่ี 1 + คะแนนดานท่ี 2  รอยละ 100 

 3.2 กําหนดระดับความสําเร็จในการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ดังนี้ 

รอยละ ระดับความสําเร็จ 
คะแนนรอยละ 90 ข้ึนไป ดีเดน 
คะแนนรอยละ 80-89 ดีมาก 
คะแนนรอยละ 70-79 ดี 
คะแนนรอยละ 60-69 ปานกลาง 
คะแนนรอยละ 50-59 นอย 
คะแนนนอยกวารอยละ 50 ตองปรับปรุง 

 
4. สรุปข้ันตอนการดําเนินการ  

 4.1 ข้ันตอนการดําเนินการของสวนงาน 

 4.1.1 คณะกรรมการ จัดสงคูมือฯ และแบบฟอรมตางๆ ใหหัวหนาสวนงานรายงานผลการ
ดําเนินงาน ดานท่ี 2 ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ 
แลวเสนอคณะกรรมการ    
 4.1.2 เอกสารท่ีจะตองจัดสงใหคณะกรรมการ  
 เหมือนกับในสวนท่ี 2 ขอ 4.1.4 หนา 25 
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            4.2 ข้ันตอนการดําเนินการของคณะกรรมการ 

                 เนื่องจากการติดตาม และประเมินผลการดําเนินการของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงานดําเนินการไปพรอมกัน ข้ันตอนการดําเนินการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน จึงดําเนินการไปพรอมกับข้ันตอนในสวนท่ี 2 ขอ 4.2.1-4.2.10 หนา 26 
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แผนภาพท่ี 2 สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
องคประกอบ วิธีการเก็บขอมูล ขั้นตอนการประมวลผล 

 

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

 

ดานที่ 1 
คะแนนผลการ
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานของ
สวนงาน 
(คานํ้าหนัก 60)  

 

ใชคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
นํามาคิด รอยละ 60 

คะแนน 
ดานที่ 1 

 

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

คะแนนผลการปฏิบตัิหนาที ่
ของหัวหนาสวนงาน 
(คะแนนดานที่ 1+2) 

 

คะแนน 
ดานที่ 2 

1. หัวหนาสวนงานเขียนสรุปรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคล่ือน
สวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการ
ทํางาน ประมาณ 1-2 หนากระดาษ A4 (แบบฟอรม ปส.5) เสนอใหคณะกรรมการ
ประจําสวนงาน 
2. คณะกรรมการประจําสวนงาน พจิารณาและประเมินใหคะแนน แลวสงใหเลขานุการ
สวนงาน (จัดทําเปนเอกสารลับ)  
3. เลขานุการสวนงาน สงใหคณะกรรมการ 
4. คณะกรรมการ พิจารณาและประเมนิใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 

1. คณะกรรมการ จัดทํา ราง รายงาน
ผลการติดตาม และประเมินผลฯ                              

2. คณะกรรมการ สงสรุป ราง รายงาน
ผลการติดตาม และประเมินผลฯ ให
หัวหนาสวนงานรับทราบในเบื้องตน 
รวมทั้งเปดโอกาสใหหัวหนาสวนงานได
ชี้แจงในประเด็นตางๆ  

3. คณะกรรมการ เสนอ ราง รายงาน
ผลการติดตาม และประเมินผลฯ ตอ
สภามหาวิทยาลัย  

4. นายกสภามหาวิทยาลัย สงผลการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ใหหัวหนา
สวนงานนําไปใชประโยชนตอไป 
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สวนที่ 4 
แบบฟอรมที่ใชในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน 
 
 แบบฟอรมท่ีใชในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แสดงดังตารางท่ี 7 

 ตารางท่ี 7 รายชื่อแบบฟอรมท่ีใชในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 

ชื่อยอ ชื่อแบบฟอรม 
ปส.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  

(ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) 
ปส.2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน  

(ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน) 
ปส.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
ปส.4 แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน  

(โดยบุคลากร) 
ปส.5 แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล 

(Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน (โดยหัวหนาสวนงาน) 
ปส.6 แบบรายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และ

ประเมินผลฯ 
ปส.7 แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
ปส.8 แบบบันทึกขอมูลการสนทนากลุม 
ปส.9 สรุปรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา

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

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

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี)  
(สวนงานใชขอมูลตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน จากรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... ท่ีผานความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) แลว ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ใหติดตอสอบถามกองแผนงาน) 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/มาตรการ/ตัวชี้วัด 

(1) 
เปาหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
 

(3) 
ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
รอยละของ 
เปาหมาย 
% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความโดดเดน เปนเลิศเฉพาะทาง และความมีช่ือเสียงดานวิชาการ : 
ACADEMIC REPUTATION 

     

กลยุทธท่ี …       
มาตรการท่ี ...      

ตัวชี้วัดท่ี ...      
ตัวชี้วัดท่ี ...      
ตัวชี้วัดท่ี ...      

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค การบริการวิชาการ 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีเชื่อมโยงกับทองถิ่นหรืออุตสาหกรรม ตอบโจทยการเปล่ียนแปลง
ของประเทศ เกิดคุณคาทางเศรษฐกิจ เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ และเพ่ือ
แกปญหาของชุมชน สังคม : RESEARCH AND CREATIVITY 

     

      
      
      

ยุทธศาสตรท่ี 3 นําระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใชอยางมี
ประสิทธิภาพ  : SMART ADMINISTRATION 

     

      
      
      

แบบ ปส.1 
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ/มาตรการ/ตัวชี้วัด 

(1) 
เปาหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
 

(3) 
ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
รอยละของ 
เปาหมาย 
% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนานักศึกษาและสงเสริมความสัมพันธท่ีเขมแข็งกับศิษยเกา : SMART 
STUDENT AND ALUMNI 

     

      
      
      

ยุทธศาสตรท่ี 5 สรางและเผยแพรภาพลักษณศิลปากรสูสาธารณะ : SILPAKORN BRANDING      
      

      
      

คะแนนผลการดําเนินงาน 
คะแนนรวม   
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ  

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล  
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน 

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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วิธีการคิดคะแนนผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย                                           
(กําหนดเปนรอยละ) 

คะแนน 
ท่ีได 

ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
(กําหนดเปนระยะเวลา) 

คะแนน 
ท่ีได 

ดําเนินการสําเร็จสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว รอยละ 10 ข้ึนไป หรือ
สูงกวาเปาหมายตามเกณฑท่ีตกลงไว 

5.00 
 

ดําเนินการแลวเสร็จกอนระยะเวลาท่ีกําหนด 3 เดือนข้ึนไป หรือ
แลวเสร็จกอนระยะเวลาตามเกณฑท่ีตกลงไว 

5.00 
 

ดําเนินการสําเร็จสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว รอยละ 1-10 หรือ 
สูงกวาเปาหมายตามเกณฑท่ีตกลงไว 

4.50 
 

ดําเนินการแลวเสร็จกอนระยะเวลาท่ีกําหนด 1 เดือนข้ึนไป หรือ
แลวเสร็จกอนระยะเวลาตามเกณฑท่ีตกลงไว 

4.50 
 

ดําเนินการสําเร็จเทากับเปาหมายท่ีกําหนดไว 3.50 ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 3.50 
ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไว รอยละ 1-10 หรือต่ํากวา
เปาหมายตามเกณฑท่ีตกลงไว 

2.50 
 

ดําเนินการแลวเสร็จหลังระยะเวลาท่ีกําหนด 1 เดือนข้ึนไป หรือแลว
เสร็จหลังระยะเวลาตามเกณฑท่ีตกลงไว 

2.50 
 

ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไว รอยละ 10 ข้ึนไป หรือต่ํากวา
เปาหมายตามเกณฑท่ีตกลงไว 

1.00 ดําเนินการแลวเสร็จหลังระยะเวลาท่ีกําหนด 3 เดือนข้ึนไป หรือแลว
เสร็จหลังระยะเวลาตามเกณฑท่ีตกลงไว 

1.00 
 

ไมไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว 0 ไมไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว 0 
ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตามแผนงาน โครงการท่ี
นําเสนอ/ท่ีกําหนดไว                                  

N/A ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตามแผนงาน โครงการท่ี
นําเสนอ/ท่ีกําหนดไว                                  

N/A 
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1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) 
(สวนงานใชขอมูลตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน จากรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบัิติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีผานความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) แลว ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ใหติดตอสอบถามกองแผนงาน) 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/มาตรการ/ตัวชี้วัด 

(1) 
เปาหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
 

(3) 
ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
รอยละของ 
เปาหมาย 
% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความโดดเดน เปนเลิศเฉพาะทาง และความมีช่ือเสียงดานวิชาการ : ACADEMIC 
REPUTATION 

     

กลยุทธท่ี 1.1 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ................      
มาตรการท่ี 1 ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร      

ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน รอยละ 80 รอยละ 70 70/80 = 0.88 0.88 x 100 = 88 
ตํ่ากวาเปาหมายรอยละ 12 

1.00 

มาตรการท่ี 2 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ      
ตัวชี้วัดท่ี 6 จํานวนหลักสูตร/รายวิชา ท่ีสนับสนุนการสรางผูประกอบการ/ผูประกอบการสังคม 1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 1/1 =1.0 1.0 x 100 = 100 

เทากับเปาหมาย 
3.50 

คะแนนผลการดําเนินงาน 
คะแนนรวม  4.50 
คะแนนเฉล่ีย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 4.50/2=2.25 
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ 45.00 

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล  
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน 

คะแนนเฉล่ีย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ  
คาน้ําหนัก  
คะแนนท่ีได  

2. สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา   

ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย  

ใหการชวยเหลือหรือสนับสนนุ 
1   
2   

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

ตัวอยางวิธกีารกรอกแบบฟอรม ปส.1 และการคิดคะแนน 
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ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน  
สวนงาน ............................................................. 

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

1. ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน  
ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เรื่อง)  
(ตองไมซํ้ากับตัวช้ีวัด 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  

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล  
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ  
คาน้ําหนัก  
คะแนนท่ีได  

 

แบบ ปส.2 
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2. สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา   

ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย  

ใหการชวยเหลือหรือสนับสนนุ 
1   
2   
3   

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

วิธีการคิดคะแนนผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย                                           
(กําหนดเปนรอยละ) 

คะแนน 
ท่ีได 

ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
(กําหนดเปนระยะเวลา) 

คะแนน 
ท่ีได 

ดําเนินการสําเร็จสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว รอยละ 10 ข้ึนไป หรือ
สูงกวาเปาหมายตามเกณฑท่ีตกลงไว 

5.00 
 

ดําเนินการแลวเสร็จกอนระยะเวลาท่ีกําหนด 3 เดือนข้ึนไป หรือ
แลวเสร็จกอนระยะเวลาตามเกณฑท่ีตกลงไว 

5.00 
 

ดําเนินการสําเร็จสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว รอยละ 1-10 หรือ 
สูงกวาเปาหมายตามเกณฑท่ีตกลงไว 

4.50 
 

ดําเนินการแลวเสร็จกอนระยะเวลาท่ีกําหนด 1 เดือนข้ึนไป หรือ
แลวเสร็จกอนระยะเวลาตามเกณฑท่ีตกลงไว 

4.50 
 

ดําเนินการสําเร็จเทากับเปาหมายท่ีกําหนดไว 3.50 ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 3.50 
ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไว รอยละ 1-10 หรือต่ํากวา
เปาหมายตามเกณฑท่ีตกลงไว 

2.50 
 

ดําเนินการแลวเสร็จหลังระยะเวลาท่ีกําหนด 1 เดือนข้ึนไป หรือแลว
เสร็จหลังระยะเวลาตามเกณฑท่ีตกลงไว 

2.50 
 

ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไว รอยละ 10 ข้ึนไป หรือต่ํากวา
เปาหมายตามเกณฑท่ีตกลงไว 

1.00 ดําเนินการแลวเสร็จหลังระยะเวลาท่ีกําหนด 3 เดือนข้ึนไป หรือแลว
เสร็จหลังระยะเวลาตามเกณฑท่ีตกลงไว 

1.00 
 

ไมไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว 0 ไมไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว 0 
ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตามแผนงาน โครงการท่ี
นําเสนอ/ท่ีกําหนดไว                                  

N/A ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตามแผนงาน โครงการท่ี
นําเสนอ/ท่ีกําหนดไว                                  

N/A 
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1. ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน  
ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เรื่อง)  
(ตองไมซํ้ากับตัวช้ีวัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) 

นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนา 
หรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เรื่อง) 

(1) 
เปาหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
 

(3) 
ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
รอยละของ 
เปาหมาย 

% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

 

นโยบายการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสวนงาน      
1. จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับทุนแลกเปล่ียนกับตางประเทศ  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 
คะแนนเฉล่ีย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 10.50/3=3.50 
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ 70.00 

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล  
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน 

คะแนนเฉล่ีย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ  
คาน้ําหนัก  
คะแนนท่ีได  

2. สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา   

ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย  

ใหการชวยเหลือหรือสนับสนนุ 
1   
2   

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

ตัวอยางวิธกีารกรอกแบบฟอรม ปส.2 และการคิดคะแนน 
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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 ปส.3 

41 



แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
(โดยบุคลากร) 

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

ผูประเมิน : คณะกรรมการประจําสวนงาน /  
ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) / สํานักงานคณบดี (สวนงาน) 

 
คําช้ีแจง  
 

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

     ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามนี้จะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานตอไป 

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

สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดในสวนงาน และ (3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน) 
 สําหรับศูนย สํานัก มาจาก 2 กลุม คือ (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) สํานักงานคณบดี (สวนงาน) 
 แตละกลุมดังกลาวจัดประชุมเพื่อประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา

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

 2.2 เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถามจากทั้ง 3 กลุม แลวจัดสงใหคณะกรรมการฯ ผานสํานักงาน
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 (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา)  
 สํานักงานคณบด ี(สวนงาน) 

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

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

 สําหรับรายชื่อผูเขารวมประชมุใหแนบทายแบบสอบถาม 

แบบ ปส.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 สนับสนุนและสงเสรมิการจัดกิจกรรมนักศึกษาอยางเหมาะสม 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. หัวหนาสวนงาน สงรายงานตามขอ 2 ใหคณะกรรมการประจําสวนงานประเมิน  

4. คณะกรรมการประจําสวนงาน พิจารณารายงานตามแบบ ปส.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 สงรายงานตามแบบ ปส.5 ท่ีประเมินผลตามขอ 4 แลว ใหเลขานุการสวนงาน โดยจัดทําเปนเอกสารลับ 

6. เลขานุการสวนงาน สงรายงานตามแบบ ปส.5 ใหประธานกรรมการ ผานสํานักงานสภามหาวิทยาลยั  

แบบ ปส.5 
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รายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคล่ือนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ี 

 ดาน การดําเนินงาน 

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

2.  

3.  

คณะกรรมการประจําสวนงาน พิจารณาใหคะแนน 
คะแนนการประเมิน (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ  

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล  
พิจารณาใหคะแนน 

คะแนนการประเมิน (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ  
คาน้ําหนัก  
คะแนนท่ีได  

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

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

สําหรับรายชื่อผูเขารวมประชุมใหแนบทายรายงาน 
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ตัวอยางวิธีการกรอกแบบฟอรม ปส.5 และการประเมินใหคะแนนโดยคณะกรรมการประจําสวนงาน 
 

รายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคล่ือนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ี 

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 

คณะกรรมการประจําสวนงาน พิจารณาใหคะแนน 
คะแนนการประเมิน (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 4.25 

คาคะแนนแปลงเปนรอยละ 85.00 

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล  
พิจารณาใหคะแนน 

คะแนนการประเมิน (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ  
คาน้ําหนัก  
คะแนนท่ีได  

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

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

สําหรับรายชื่อผูเขารวมประชุมใหแนบทายรายงาน 
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แบบรายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ 
สวนงาน ............................................................. 

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

คําชี้แจง 
1. ขั้นตอนการกรอกขอมูล 
 1.1 หัวหนาสวนงาน จัดทํารายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ซึ่งขอเสนอแนะฯ จะมาจาก 2 สวน คือ  
       1.1.1 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ  
  1.1.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานในภาพรวม 
  ท้ังน้ี ฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะดําเนินการกรอกขอมูลขอเสนอแนะฯ ตามขอ 1.1.1-1.1.2 ลงในแบบ ปส.6 ให 
 1.2 หัวหนาสวนงาน สงรายงานตามขอ 1.1 ใหคณะกรรมการประจําสวนงาน  
 1.3 คณะกรรมการประจําสวนงาน พิจารณารายงานตามแบบ ปส.6 แลวประเมินใหคะแนน โดยใชหลักการตอบสนอง และหลักคุณภาพ ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 
 1.3.1 ระดับการตอบสนอง 

ระดับการตอบสนอง คะแนนท่ีได 

1. ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 81 - 100 > 4.00 - 5.00 

2. ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 61 - 80 > 3.00 - 4.00 

3. ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 41 - 60 > 2.00 - 3.00 

4. ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 21 - 40 > 1.00 - 2.00 

5. ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 0 - 20    0.00 - 1.00 

 1.3.2 ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ คะแนนท่ีได 
1. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 80 - 100 5.00 
2. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 70 - 79 4.50 
3. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 60 - 69   4.00 
4. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 50 - 59      3.50 
5. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 40 - 49 3.00 
6. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 30 - 39 2.50 
7. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 20 - 29 2.00 

แบบ ปส.6 
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ระดับคุณภาพ คะแนนท่ีได 
8. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 10 - 19 1.50 
9. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย รอยละ 5 - 9 1.00 
10. รอยละของผลการดําเนินงานท่ีบรรลเุปาหมาย นอยกวารอยละ 5 0 

 
 1.3.3 การคิดคะแนนเฉลี่ยแตละขอ มาจาก 

 
 เชน ขอเสนอแนะ 1.1 การปรับเปลี่ยนใหทันกับความเปลี่ยนแปลง   

ขอเสนอแนะฯ 
คะแนนท่ีคณะกรรมการประจําสวนงานประเมิน 

(1. ระดับการตอบสนอง 2. ระดับคุณภาพ) 
1.1 การปรับเปลี่ยนใหทันกับความเปลี่ยนแปลง 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

คะแนนขอ 1.1 
1. ระดับการตอบสนอง = 70   คะแนนท่ีได = 3.50 
2. ระดับคณุภาพ        = 80   คะแนนท่ีได = 5.00 

คะแนนเฉลีย่ = (3.50 + 5.00) = 4.25 
 2 

 
 1.3.4 นําคะแนนท่ีไดจากขอ 1.3.3 ในแตละขอมารวมกัน แลวคิดคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม มาจาก 

  
 เชน คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม =  (คะแนนขอ 1.1 + ขอ 1.2 + ขอ 1.3 + ขอ 1.4)  = (4.25 + 4.00 + 5.00 + 3.75)  = 17 = 4.25 

 
4 4 4 

 1.4 คณะกรรมการประจําสวนงาน สงรายงานตามแบบ ปส.6 ท่ีประเมินผลตามขอ 1.3 แลว ใหเลขานุการสวนงาน โดยจัดทําเปนเอกสารลับ 
 1.5 เลขานุการสวนงาน สงรายงานตามแบบ ปส.6 ใหประธานกรรมการ ผานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  

2. วิธีการกรอกขอมูล 
 2.1 รายงานผลการดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา/ผลลัพธท่ีเกิดจากการดําเนินการตามขอเสนอแนะ นับถึงวันท่ี 30 กันยายน ...... โดยแสดงใหเห็นถึงความกาวหนา ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน การริเริ่ม  
การพัฒนานวัตกรรม แนวปฏิบัติท่ีดี ฯลฯ โดยระบุขอมูลใหมีความชัดเจน อาทิ ผลจากการดําเนินการ ขอมูลเชิงปริมาณ ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน 
 2.2 ขอเสนอแนะเรื่องใด หากพิจารณาแลวไมเก่ียวของกับสวนงาน ใหระบุวา N/A  
   เชน นักศึกษามีแนวโนมลดลง สํานักหอสมุดกลาง ศูนยคอมพิวเตอร หอศิลป ใหระบุวา N/A 

(คะแนนระดบัการตอบสนอง + คะแนนระดับคุณภาพ) 
2 

(คะแนนเฉลี่ยทุกขอรวมกัน) 
จํานวนขอท้ังหมด 
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รายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ………………… 

(ขอเสนอแนะฯ มาจาก รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ือ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. .....)  

ขอเสนอแนะ 
จากการติดตาม และประเมินผลฯ 

รายงานผลการดําเนินการท่ีมี
ความกาวหนา/ผลลัพธท่ีเกิด

จากการดําเนินการ 
(นับถึงวันท่ี 30 ก.ย. .......) 

คะแนนท่ีคณะกรรมการ 
ประจําสวนงานประเมนิ 
(1. ระดับการตอบสนอง 

2. ระดับคุณภาพ) 

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุ
ของปญหา  

แนวทางแกไขปญหา/
การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะ
แลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให 
มหาวิทยาลัย/สภา

มหาวิทยาลัยสนับสนุน/
ผลักดัน 

คะแนนท่ีคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลฯ ประเมิน 
(1. ระดับการตอบสนอง 

2. ระดับคุณภาพ) 

1. ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  ติดตาม และประเมินผลฯ 
1.1      
1.2      

2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานในภาพรวม  
2.1      
2.2      

      
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 
ประจาํสวนงาน  

 คะแนนเฉลี่ย …. 
คิดเปนรอยละ .... 

  --- 

คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 
ติดตาม และประเมินผลฯ 

 ---   คะแนนเฉลี่ย … 
คิดเปนรอยละ …. 

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

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

สําหรับรายชื่อผูเขารวมประชุมใหแนบทายรายงาน 
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ตัวอยางวิธีการกรอกแบบฟอรม ปส.6 และการประเมินใหคะแนนโดยคณะกรรมการประจําสวนงาน 
 

รายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(ขอเสนอแนะฯ มาจาก รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ือ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561))  

ขอเสนอแนะ 
จากการติดตาม และประเมินผลฯ 

รายงานผลการดําเนินการท่ีมี
ความกาวหนา/ผลลัพธท่ีเกิด

จากการดําเนินการ 
(นับถึงวันท่ี 30 ก.ย. 2562) 

คะแนนท่ีคณะกรรมการ 
ประจําสวนงานประเมนิ 
(1. ระดับการตอบสนอง 

2. ระดับคุณภาพ) 

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุ
ของปญหา  

แนวทางแกไขปญหา/
การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะ
แลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให 
มหาวิทยาลัย/สภา

มหาวิทยาลัยสนับสนุน/
ผลักดัน 

คะแนนท่ีคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลฯ ประเมิน 
(1. ระดับการตอบสนอง 

2. ระดับคุณภาพ) 

1. ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  ติดตาม และประเมินผลฯ 
1.1 การปรับเปลี่ยนใหทันกับความ

เปลี่ยนแปลง  
 - ควรตั้งทีมเฉพาะกิจมาทําหนาท่ี

ดูแล รับผิดชอบเก่ียวกับการดําเนินการ
เพ่ือปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
อาทิ การศึกษา ติดตาม เรียนรู ถอด
บทเรียนแนวปฏิบัติท่ีดีของมหาวิทยาลัย 
คณะวิชาท้ังในประเทศและตางประเทศ
นํามาถายทอด สื่อสาร และปรับใชกับ
คณะวิชา อาทิ การเปดสอนแบบตลาดวิชา 
การปรับหลักสูตรใหสามารถเรียนขาม
คณะวิชา ไดตามความสนใจของนักศึกษา 

 
- ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธนําเสนอ

คณะ ศักยภาพ ความเขมแข็งออกสูสังคม
ภายนอก ท้ังในระดับประเทศและ

 
 
1. คณะแตงตั้งคณะกรรมการ
มารับผิดชอบการดําเนินการ
เรื่องการปรับตัวใหทันกับความ
เปลี่ยนแปลงแลว (คณบดี เปน
ประธาน)  
2. คณะกรรมการ มีการประชุม  
กําหนดแนวทางการทํางานแลว 
จํานวน 1 ครั้ง 
 
 
 
3. ยังไมไดดําเนินการ 
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ขอเสนอแนะ 
จากการติดตาม และประเมินผลฯ 

รายงานผลการดําเนินการท่ีมี
ความกาวหนา/ผลลัพธท่ีเกิด

จากการดําเนินการ 
(นับถึงวันท่ี 30 ก.ย. 2562) 

คะแนนท่ีคณะกรรมการ 
ประจําสวนงานประเมนิ 
(1. ระดับการตอบสนอง 

2. ระดับคุณภาพ) 

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุ
ของปญหา  

แนวทางแกไขปญหา/
การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะ
แลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให 
มหาวิทยาลัย/สภา

มหาวิทยาลัยสนับสนุน/
ผลักดัน 

คะแนนท่ีคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลฯ ประเมิน 
(1. ระดับการตอบสนอง 

2. ระดับคุณภาพ) 

ตางประเทศเพ่ือใหเปนท่ีรูจักมากข้ึน โดย
อาศัยกลไกตางๆ อาทิ เทคโนโลยี อาจารย 
เครือขายนักศึกษาเกา กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ชุมชน 

 
- ควรพัฒนาระบบ กลไกในการให

บุคลากร นักศึกษา ศิษยเกา มีสวนรวมใน
การพัฒนาคณะใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 

- การเตรียมความพรอมในการสราง
ผูบริหารระดับคณะวิชา อาทิ การพัฒนา
ผูบริหารรุนใหมในกลุมหัวหนาภาควิชา 
รองคณบดี เลขานุการภาควิชา เพ่ือฝก
ทักษะ เรียนรูการบริหารงาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
4. เ ชิญตัวแทนนักศึกษาเกา 
และผูแทนนักศึกษาเขาประชุม 
สัมมนาประจําปของคณะ เมื่อ
เดือน มี.ค. 62 
5 .  เ ดื อน  เ ม .ย . 2562  เป ด 
Facebook Line ใหนักศึกษา
เกา นักศึกษาปจจุ บัน แสดง
ความคิดเห็นเรื่องแนวทางการ
พัฒนาคณะ และอ่ืนๆ 
 
6. สงหัวหนาภาควิชาไปอบรม
ความเปนผูนําในปงบประมาณ  
2562 จํานวน 1 คน (ม.ค.62) 
และในปงบประมาณ 2563 
เตรียมจัดสงไปจํานวน 2 คน 

คะแนนขอ 1.1 
1. ระดับการตอบสนอง = 70  

คะแนนท่ีได = 3.50 
2. ระดับคณุภาพ        = 80 

คะแนนท่ีได = 5.00 
คะแนนเฉลีย่ = 4.25 
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ขอเสนอแนะ 
จากการติดตาม และประเมินผลฯ 

รายงานผลการดําเนินการท่ีมี
ความกาวหนา/ผลลัพธท่ีเกิด

จากการดําเนินการ 
(นับถึงวันท่ี 30 ก.ย. 2562) 

คะแนนท่ีคณะกรรมการ 
ประจําสวนงานประเมนิ 
(1. ระดับการตอบสนอง 

2. ระดับคุณภาพ) 

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุ
ของปญหา  

แนวทางแกไขปญหา/
การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะ
แลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให 
มหาวิทยาลัย/สภา

มหาวิทยาลัยสนับสนุน/
ผลักดัน 

คะแนนท่ีคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลฯ ประเมิน 
(1. ระดับการตอบสนอง 

2. ระดับคุณภาพ) 

1.2 หลักสูตร  
- ควรเนนการเปดหลักสูตรระยะสั้น 

ในเรื่องท่ีคณะมีความเขมแข็ง หรือรวมกับ
คณะวิชาอ่ืนๆ เพ่ือรองรับความตองการ 
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เชน กลุม
สังคมผูสูงอายุ แมบาน 

 
 
 
 
 
- การปรับหลักสูตรใหมีความยืดหยุน

มากข้ึน อาทิ การเทียบโอนรายวิชา
ระหวางมหาวิทยาลัย การเรียนผานระบบ 
online 

 
1. ปงบประมาณ 2562 เปด
หลักสูตรระยะสัน้ สําหรับบุคคล
ท่ัวไป 3 หลักสูตร มีผูเขาอบรม 
จํานวน 50 คน 
2. ปงบประมาณ 2563 จะเปด
เพ่ิมอีก 1 หลักสูตร โดยรวมกับ
คณะ B รวมเปน 4 หลักสูตร 
คาดวาจะมีผูเขาอบรม รวม 80 
คน  
 
3. ยังไมไดดําเนินการ 
 

 
 
 
 
คะแนนขอ 1.2 
1. ระดับการตอบสนอง = 60 

 คะแนนท่ีได = 3.00 
2. ระดับคณุภาพ = 85 

คะแนนท่ีได = 5.00 
คะแนนเฉลีย่ = 4.00 
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ขอเสนอแนะ 
จากการติดตาม และประเมินผลฯ 

รายงานผลการดําเนินการท่ีมี
ความกาวหนา/ผลลัพธท่ีเกิด

จากการดําเนินการ 
(นับถึงวันท่ี 30 ก.ย. 2562) 

คะแนนท่ีคณะกรรมการ 
ประจําสวนงานประเมนิ 
(1. ระดับการตอบสนอง 

2. ระดับคุณภาพ) 

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุ
ของปญหา  

แนวทางแกไขปญหา/
การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะ
แลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให 
มหาวิทยาลัย/สภา

มหาวิทยาลัยสนับสนุน/
ผลักดัน 

คะแนนท่ีคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลฯ ประเมิน 
(1. ระดับการตอบสนอง 

2. ระดับคุณภาพ) 

2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานในภาพรวม 
2.1 หลักสูตร 

- ควรปรับปรุงใหทันสมัย สอดคลอง
กับความตองการของผูเรียน ผูประกอบการ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคม แนวโนม
ทิศทางในอนาคต โดยยังคงเนนจุดเดน               
อัตลักษณ จุดแข็งของมหาวิทยาลัย   

  
- ควรเปดวิชาเลือก รายวิชาท่ีจําเปน

ตอการทํางานเพ่ิมข้ึน และเปดโอกาสให
สามารถเรียนขามสาขา ขามคณะ เลือก
เรียนตามความสนใจไดมากข้ึน 

 
1 .  ปการศึ กษา  2562 เป ด
หลักสูตรบูรณาการโดยรวมกับ
คณะวิชา B จํานวน 1 หลักสูตร 
คือ หลักสูตร X 
 
 
2. เปดรายวิชาเลือกเสรี จํานวน
3 รายวิชา โดยเปดโอกาสให
นักศึกษาทุกคณะมาเรียน 

 
 
 
คะแนนขอ 2.1 
1. ระดับการตอบสนอง = 100  

คะแนนท่ีได = 5.00 
2. ระดับคณุภาพ = 90 

คะแนนท่ีได = 5.00 
คะแนนเฉลีย่ = 5.00 
 

   

2.2 จํานวนนักศึกษา มีแนวโนมลดลง 
โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา ควรหา
จํานวนนักศึกษาเพ่ิม อาทิ 

- พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร
เชิงบูรณาการ หลักสูตรท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของนักศึกษา ผูประกอบการ 
รวมท้ังพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือ
รองรับผูเรียนกลุมใหมๆ 

 
 
 

 
 
 
1.  ปการศึ กษา  2562 เป ด
หลักสูตรบูรณาการรวมกับคณะ
วิชา B จํานวน 1 หลักสูตร คือ 
หลักสูตร X 
2. ปงบประมาณ 2562 เปด
หลักสูตรระยะสั้นสําหรับบุคคล
ท่ัวไป 3 หลักสูตร มีผูเขาอบรม 
จํานวน 50 คน 
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ขอเสนอแนะ 
จากการติดตาม และประเมินผลฯ 

รายงานผลการดําเนินการท่ีมี
ความกาวหนา/ผลลัพธท่ีเกิด

จากการดําเนินการ 
(นับถึงวันท่ี 30 ก.ย. 2562) 

คะแนนท่ีคณะกรรมการ 
ประจําสวนงานประเมนิ 
(1. ระดับการตอบสนอง 

2. ระดับคุณภาพ) 

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุ
ของปญหา  

แนวทางแกไขปญหา/
การพัฒนา 

ระยะเวลาท่ีคาดวาจะ
แลวเสร็จ 

สิ่งท่ีตองการให 
มหาวิทยาลัย/สภา

มหาวิทยาลัยสนับสนุน/
ผลักดัน 

คะแนนท่ีคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลฯ ประเมิน 
(1. ระดับการตอบสนอง 

2. ระดับคุณภาพ) 

- ขยายความรวมมือกับตางประเทศ 
ใหมาก ข้ึน เ พ่ือเ พ่ิมจํ านวนนักศึ กษา
ตางชาติแลกเปลี่ยน และเพ่ิมการประชา 
สัมพันธการรับนักศึกษาไปยังประเทศ
ตางๆ ใหมากข้ึน อาทิ ประเทศจีน 

 
- เปดหลักสูตรปริญญาตรีควบโท 

ปริญญาโทควบเอก เพ่ือเพ่ิมจํานวน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3. ยังไมไดดําเนินการ 
 
 
 
 
 
4. N/A  

คณะไมไดเปดสอนระดับ 
บัณฑิตศึกษา 

คะแนนขอ 2.2 
1. ระดับการตอบสนอง = 50  

คะแนนท่ีได = 2.50 
2. ระดับคณุภาพ =  80 

คะแนนท่ีได = 5.00 
คะแนนเฉลีย่ = 3.75 

คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 
ประจาํสวนงาน  

 คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม  
= คะแนนเฉลี่ยทุกขอรวมกัน  
 จํานวนขอท้ังหมด 
= (4.25+4.00+5.00+3.75) 
 (4 ขอ คือ 1.1,1.2,2.1,2.2) 
= 17/4 = 4.25 
คิดเปนรอยละ 85.00 

   

คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 
ติดตาม และประเมินผลฯ 
 

 ---    

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

สวนงาน ............................................... ช่ือหัวหนาสวนงาน ....................................................  

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  
 

     

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

  

รวมคะแนน 100  รวมคะแนน 100  

1. การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
.............................................................................................................................................................. 
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เร่ืองเรงดวน 
.............................................................................................................................................................. 
 2.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
.............................................................................................................................................................. 
3. สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน 
.............................................................................................................................................................. 
5. คณบดี/หัวหนาสวนงานฯ 
.............................................................................................................................................................. 
6. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี/หัวหนาสวนงานฯ 
.............................................................................................................................................................. 

แบบ ปส. 9 
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	ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัย
	ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562
	
	คำนำ
	ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีการติดตาม และปร...
	คณะกรรมการได้ดำเนินการติดตาม และประเมินผลฯ เสร็จสิ้นแล้ว 2 ครั้ง คือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจะต้องดำเนินการติดตาม และประเมินผลฯ อีก 2 ครั้ง คือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ...
	ในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการจะมุ่งเน้นผลลัพธ์ของการทำงาน การผลักดันให้ส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่า...
	คณะกรรมการ นำหลักเกณฑ์ขั้นตอน การติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาจัดทำคู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของ ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจำปีงบประมา...
	คณะกรรมการ หวังว่า คู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ นี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมุ่งหวังให้การติดตาม และประเมินผลฯ เป็นกลไกหนึ่งที่จะสะท้อนภาพการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน โดยสิ่งสำคัญที่สุดของการติดต...
	สารบัญ
	ภาคผนวก 1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560
	ภาคผนวก 2 สรุปจำนวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่จะต้องดำเนินการติดตาม และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
	ภาคผนวก 3 ปฏิทินการติดตาม และประเมินประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงาน
	ภาคผนวก 4 รูปแบบเล่ม รายงานผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
	ภาคผนวก 5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน  และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
	สารบัญตาราง
	สารบัญแผนภาพ

	
	ส่วนที่ 1
	หลักการในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน
	และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
	3. คำจำกัดความ
	11.1 คณะกรรมการ พิจารณา ร่าง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
	11.2 คณะกรรมการ จัดส่ง ร่าง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้หัวหน้าส่วนงาน เพื่อให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
	11.3 คณะกรรมการ นำข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ของหัวหน้าส่วนงานมาพิจารณาประกอบการจัดทำ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
	คณะกรรมการจัดทำ ร่าง คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
	11.6 คณะกรรมการ มอบหมายอธิการบดี (ในฐานะกรรมการ) ชี้แจงขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับหัวหน้าส่วนงาน เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

	
	ฉบับผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
	ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562

	
	คำนำ
	ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีการติดตาม และปร...
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