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สารบัญ 
 

  หนา 
สารบัญ  ก 
บทสรุป  ง 
สวนท่ี 1 หลักการในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ

ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน                               
1 

 1. ความเปนมา 1 
2. วัตถุประสงค 2 
3. คําจํากัดความ 3 
4. คณะกรรมการ 4 
5. หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลฯ 5 
6. หลักการทํางานของคณะกรรมการ  6 
7. องคประกอบ และคาน้ําหนักในการติดตาม และประเมินผลฯ 6 
8. วิธีการคิดคะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ในแตละสวน 7 
9. การแปลความหมายคะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ 11 
10. ขอบเขตของการติดตาม และประเมินผลฯ 12 
11. ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลฯ 13 
12. การตรวจสอบ สอบทานขอมูล 17 
13. การจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
17 

14. การเผยแพรผลการติดตาม และประเมินผลฯ 17 
15. การนําผลการติดตาม และประเมินผลฯ ไปใชประโยชน 18 

สวนท่ี 2 
 

แนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 1. แนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 19 
2. สรุปองคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ คาน้ําหนัก และวิธีการเก็บขอมูล 23 
3. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 25 
4. สรุปข้ันตอนการดําเนินการ 25 

สวนท่ี 3 
 

แนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา 
สวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

29 

 1. แนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 29 
2. สรุปองคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ คาน้ําหนัก และวิธีการเก็บขอมูล 30 
3. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 31 
4. สรุปข้ันตอนการดําเนินการ 31 
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สารบัญ (ตอ) 
  หนา 

สวนท่ี 4 
 

แบบฟอรมท่ีใชในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
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ปส.2 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน (ตามนโยบาย/

พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหา
ของสวนงาน) 

37 

ตัวอยางวิธีการกรอกแบบฟอรม ปส.2 และการคิดคะแนน 39 
ปส.3 แบบรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx 40 

ตัวอยางวิธีการกรอกแบบฟอรม ปส.3 และการคิดคะแนน 41 
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ตัวอยางวิธีการกรอกแบบฟอรม ปส.5 และการประเมินใหคะแนนโดย
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48 

ตัวอยางวิธีการกรอกแบบฟอรม ปส.6 และการประเมินใหคะแนนโดย
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และประเมินผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก 3 ปฏิทินการติดตาม และประเมินประเมินผลการดําเนินงานของ 
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงาน 
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70-73 

ภาคผนวก 4 รูปแบบเลม รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 

74-83 

ภาคผนวก 5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
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สารบัญตาราง 
  หนา 
ตารางท่ี 1   องคประกอบ คาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตารางท่ี 2 เกณฑการเทียบคะแนนผลการดําเนินงานกับคาเปาหมาย 7 
ตารางท่ี 3 เกณฑการคิดคะแนนผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx 8 
ตารางท่ี 4 เกณฑการพิจารณาใหคะแนนระดับการตอบสนอง 9 
ตารางท่ี 5     เกณฑการพิจารณาใหคะแนนระดับคุณภาพ 10 
ตารางท่ี 6   เกณฑการพิจารณาใหคะแนนความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวน

งาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ี
ของหัวหนาสวนงาน 

11 

ตารางท่ี 7   กลุมผูเก่ียวของท่ีเชิญมาสนทนากลุม 12 
ตารางท่ี 8     สรุปข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ

ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
16 

ตารางท่ี 9   สรุปองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

23 

ตารางท่ี 10   สรุปองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตารางท่ี 11 รายชื่อแบบฟอรมท่ีใชในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
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สารบัญแผนภาพ 
  หนา 
แผนภาพท่ี 1   สรุปแนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
28 

แผนภาพท่ี 2  สรุปแนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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บทสรุป  
หลักเกณฑการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2562 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 ไดเห็นชอบคูมือ 
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 
10/2561 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบใหทุกสวนงานของมหาวิทยาลัยนําการประเมินคุณภาพ
การศึกษาโดยใชเกณฑ EdPEx แทนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ตั้งแตปการศึกษา 2562 เปน
ตนไป คณะกรรมการฯ จึงใหปรับองคประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 7/2563 เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 
2563 เหน็ชอบแลว โดยสรุปดังนี้  
  
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 
 2.2 หัวหนาสวนงานท่ีจะตองติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
และปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจํานวน 18 ราย (ขอมูล ณ วันท่ี 19 กรกฎาคม 2562)  
 
 
 
 
 

ง 



3. องคประกอบ คาน้ําหนัก และวิธีการเก็บขอมูลการติดตาม และประเมินผลฯ 

     องคประกอบ คาน้ําหนัก และวิธีการเก็บขอมูลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ 
สวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.  2563 มีดังนี้  

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 มาคิดรอยละ 60) 
 

60 
 

 

สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบาย
ของหัวหนาสวนงาน  

(ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนา
สวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไข
ปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง) 

10 

สวนท่ี 3 ผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ EdPEx 

20 

ดานท่ี 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือ
ของบุคลากรในสวนงาน  

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

40 

ดานท่ี 3 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

10 

ดานท่ี 4 การบริหารจัดการสวนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน) 

-- 

รวม 100 รวม 100 

 
4. ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลฯ  

 4.1 หัวหนาสวนงานรายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา 
สวนงาน ตามองคประกอบท่ีคณะกรรมการกําหนด พรอมปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
และสิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัย และ/หรือสภามหาวิทยาลัยใหการชวยเหลือสนับสนุน และจัดสง
คณะกรรมการ  
 4.2 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ดําเนินการดังนี้ 
      4.2.1 คะแนนดานท่ี 1 ประกอบดวย 3 สวน คือ ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน และผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ 
EdPEx คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานขอมูลรายงานผลการดําเนนิการ และใหคะแนน  
  4.2.2 คะแนนดานท่ี 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน มาจาก 
การตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ของ
ผูเก่ียวของกลุมตางๆ อาทิ คณะกรรมการประจําสวนงาน ภาควิชา/สาขาวิชา สํานักงานคณบดี แลวนําคะแนน
จากแบบสอบถามฯ แตละกลุมนํามาคิดคะแนนเฉลี่ย  

จ 



  4.2.3 คะแนนดานท่ี 3 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการพิจารณารายงานตามท่ีหัวหนาสวนงานเสนอมา แลวพิจารณา
กลั่นกรองใหคะแนน  
  4.2.4 นําคะแนนดานท่ี 1-3 มารวมกันจะไดคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน  
           4.3 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ดําเนินการดังนี้ 
                    4.3.1 คะแนนดานท่ี 1 มาจากคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
(ตามขอ 4.2.4) นํามาคิดคาน้ําหนักรอยละ 60  
                   4.3.2 คะแนนดานท่ี 2 รายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงานฯ 
คณะกรรมการพิจารณารายงานตามท่ีหัวหนาสวนงานเสนอมา แลวพิจารณากลั่นกรองใหคะแนน                                               
                   4.3.3 นําคะแนนดานท่ี 1-2 มารวมกันจะไดคะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
 4.4 นอกจากนั้นเพ่ือการมีสวนรวม รวมถึงเพ่ือใหทราบปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานในเชิงลึกและ
ครอบคลุมมิติตางๆ คณะกรรมการจะเก็บขอมูลจาก  
  4.4.1 แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (ไมนํามาคิด
คะแนน) โดยจะใหนักศึกษาทุกคนของแตละคณะตอบแบบสอบถาม แลวนํามาวิเคราะหสรุปคะแนนเฉลี่ยของ
แตละคณะ พรอมประมวลสรุปขอเสนอแนะตางๆ และตรวจสอบเพ่ือเปนขอเสนอแนะในการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานของคณะตอไป  
 4.4.2 การสนทนากลุม โดยการเชิญผูเก่ียวของกลุมตางๆ อาทิ ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ประจาํสวนงาน เลขานุการสวนงาน ผูแทนสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา มาสนทนากลุม แลว
นํามาประมวล สรุป พรอมตรวจสอบเพ่ือใชประกอบการจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ รวมถึง
ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของสวนงานตอไป  
            4.5 รวบรวมขอมูลท้ังหมดท้ังจากรายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน การสนทนากลุม การตอบแบบสอบถาม มาวิเคราะห ประมวลผลขอมูล และสรุปขอมูล 
  4.6 จัดทํา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
 4.7 สง ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน รับทราบ/เชิญมาสนทนาและสอบถาม สอบทานในประเด็นตางๆ เพ่ือความถูกตอง 
ครบถวนของขอมูล  
 4.8 เสนอ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 
5. การแปลความหมายคะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ 

 5.1 นําคะแนนผลการดําเนินงานของสวนงาน มาคํานวณตามหลักเกณฑท่ีกําหนด แลวคิดคะแนน
เปนรอยละ ใชทศนิยม 2 ตําแหนง  
            5.2 นําคะแนนผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน มาคํานวณตามหลักเกณฑท่ีกําหนด แลวคิด
คะแนนเปนรอยละ ใชทศนิยม 2 ตําแหนง  

ฉ 



 5.3 นําคะแนนรอยละท่ีคํานวณไดจากขอ 5.1 ขอ 5.2 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 

 
6. การจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลฯ 

 การจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน จะจัดทําเปนเลมเดียวกัน เพ่ือใหเห็นภาพรวมการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงานท้ังหมดในมหาวิทยาลัย โดยรายงานจะประกอบดวย อาทิ 
 6.1 บทสรุปผูบริหาร  
 6.2 ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และผลการติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
 6.3 ผลการดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาของแตละสวนงาน 
 6.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาในภาพรวม 
           6.5 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  
 
7. การเผยแพรผลการติดตาม และประเมินผลฯ 

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

 
8. การนําผลการติดตาม และประเมินผลฯ ไปใชประโยชน 

 8.1 หัวหนาสวนงานรับทราบผลการดําเนินงาน และนําขอสังเกต ขอเสนอแนะไปใชในการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 8.2 อธิการบดี   
 - กํากับติดตามการทํางาน รวมท้ังการสนับสนุน ผลักดันการทํางานของแตละสวนงาน ไดอยาง
ครบถวน ชัดเจน  

ช 



 - นําผลการประเมินการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ไปใชประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน การใหเงินรางวัล หรือคาตอบแทนอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

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

ซ 



สวนที่ 1 
หลักการในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน  
 
1. ความเปนมา 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2562 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 ไดเห็นชอบคูมือ 
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของทุกฝายท่ี
เก่ียวของ และคณะกรรมการไดนํามาใชในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
แลวนั้น ซ่ึงการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน มีองคประกอบดังนี้  

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 มาคิดรอยละ 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) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน 

40 

ดานท่ี 3 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

10 

ดานท่ี 4 การบริหารจัดการสวนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน) 

-- 

รวม 100 รวม 100 

             สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 10/2561 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบใหกําหนด
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/หนวยงานและระดับสถาบัน โดยใชเกณฑ EdPEx ท่ัวท้ังองคกร 
ตั้งแตปการศึกษา 2562 เปนตนไป ซ่ึงจากมติดังกลาวทําใหตั้งแตปการศึกษา พ.ศ. 2562 เปนตนไป ทุกสวน
งานของมหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยใชเกณฑ EdPEx แทนการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  ดังนั้นเพ่ือใหการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สอดคลองกับมติของสภามหาวิทยาลัย ท่ีกําหนดใหทุกสวนงานใชการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ 
EdPEx ตั้งแตปการศึกษา 2562 เปนตนไป รวมถึงเพ่ือใหการติดตาม และประเมินผลฯ เปนกลไกในการ
ขับเคลื่อนนโยบายของสภามหาวิทยาลัยใหบรรลุผลตามท่ีกําหนด คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งท่ี 

1 



3/2563 เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 จึงใหปรับองคประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในดานท่ี 1 สวนท่ี 3 
 จาก  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
        เปน  ผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx  

 รวมถึงการปรับแบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน ดานท่ี 3 ความคืบหนา/
ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ (แบบฟอรม ปส.6) เพ่ือใหการ
รายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการ มีความชัดเจนมากข้ึน และชวยใหทราบผลผลิต/ผลลัพธ/
ผลกระทบของการดําเนินการท่ีเกิดข้ึนดวย 
 คณะกรรมการ ไดเสนอการปรับหลักเกณฑการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ดังกลาวตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 7/2563 เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2563 ซ่ึงสภา
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการเสนอ และใหนํามาใชในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

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 มาคิดรอยละ 60) 
 

60 
 

 

สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบาย
ของหัวหนาสวนงาน  

(ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนา
สวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไข
ปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง) 

10 

สวนท่ี 3 ผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ EdPEx 

20 

ดานท่ี 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือ
ของบุคลากรในสวนงาน  

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

40 

ดานท่ี 3 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

10 

ดานท่ี 4 การบริหารจัดการสวนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน) 

-- 

รวม 100 รวม 100 

 
2. วัตถุประสงค  

          2.1 วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน (ขอ 7 ของ
ขอบังคับฯ) 
               (1) เพ่ือติดตามระดับความสําเร็จและพัฒนาการในการดําเนินงานของสวนงานท่ีสอดคลองกับ
ทิศทาง และนโยบาย ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีกําหนด 
               (2) เพ่ือวัดระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน 

2 



               (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 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี สํานักหอสมุดกลาง หอศิลป  
ผอ. ศูนย สํานัก หมายถึง ผู อํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ผู อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

ผูอํานวยการหอศิลป  
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ

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 
สํานักงานอธิการบดี สํานักงานสภามหาวิทยาลัย) 

การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 

หมายถึง การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี ผูอํานวยการศูนย สํานัก 
ยกเวนผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีและผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  

3 



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) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสองคน กรรมการ 
 (3) อธิการบดี      กรรมการ 
 (4) ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวนหนึ่งคน   กรรมการ 
 ใหผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เปนเลขานุการ และอาจจะมีผูชวยเลขานุการไดอีก 
ไมเกินสองคน 

 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 มีวาระการดาํรงตําแหนงสี่ปนับแต
วันท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
                สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 10/2560 เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2560 ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและ
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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 

      5.2 หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
            ขอ 10 ของขอบังคับ กําหนด หลักเกณฑ ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี
ของหัวหนาสวนงาน ดังนี้ 
 (1) ใหหัวหนาสวนงานนําเสนอแผนพัฒนาสวนงานในรอบสี่ปงบประมาณท่ีครอบคลุมระยะเวลา
ดํารงตําแหนง พรอมกําหนดคาเปาหมาย ตัวชี้วัดในแตละปงบประมาณ เสนอคณะกรรมการพิจารณาเพ่ือ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายใน 90 วันนับต้ังแตวันท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงาน 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 
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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 ขอสงัเกต ขอเสนอแนะ และนํามาใชประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 
 
7. องคประกอบ และคาน้ําหนักในการติดตาม และประเมินผลฯ  

 องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มีดังนี้ 

                ตารางท่ี 1 องคประกอบ คาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ 
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ 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 มาคิดรอยละ 60) 
 

60 
 

 

สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบาย
ของหัวหนาสวนงาน  

(ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนา
สวนงานท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไข
ปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง) 

10 

สวนท่ี 3 ผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ EdPEx 

20 
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สวนงาน หัวหนาสวนงาน 

ดานท่ี 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือ
ของบุคลากรในสวนงาน  

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

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 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน          

         ดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนงาน (คาน้ําหนัก รอยละ 60) 

 สวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (คาน้ําหนัก รอยละ 30) 
 คะแนนสวนนี้ มาจากการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) (แบบฟอรม ปส.1 หนา 34) 
แลวนําไปเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานวาสําเร็จเพียงใด โดยใชขอมูลท่ีผานความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) แลว  

                       สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน (คาน้ําหนัก รอยละ 10) 
 คะแนนสวนนี้ มาจากการรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานท่ีกําหนดจะดําเนินการเพ่ือ
พัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง) (แบบฟอรม ปส.2 หนา 37) แลวนําไปเปรียบเทียบกับ
ผลการดําเนินงานวาสําเร็จเพียงใด 
 ข้ันตอนการดําเนินการ และวิธีการคิดคะแนน ดานท่ี 1 สวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 มีดังนี้ 
 (1) หัวหนาสวนงานรายงานผลการดําเนินงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนํา
ผลการดําเนินงานท่ีไดมาเปรียบเทียบกับคาเปาหมายเพ่ือคิดเปนคะแนน ซ่ึงวิธีคิดคะแนนแบงเปน 2 กรณี คือ 
กําหนดเปนรอยละ และกําหนดเปนระยะเวลา เปนดังนี้   

 ตารางท่ี 2 เกณฑการเทียบคะแนนผลการดําเนินงานกับคาเปาหมาย 

ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย                                           
(กําหนดเปนรอยละ) 

คะแนน
ท่ีได 

ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
(กําหนดเปนระยะเวลา) 

คะแนน 
ท่ีได 

ดําเนินการสําเร็จสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว  
รอยละ 10 ข้ึนไป หรือสูงกวาเปาหมายตาม
เกณฑท่ีตกลงไว 

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 
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ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย                                           
(กําหนดเปนรอยละ) 

คะแนน
ท่ีได 

ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
(กําหนดเปนระยะเวลา) 

คะแนน 
ท่ีได 

ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไว รอยละ 
10 ข้ึนไป หรือต่ํากวาเปาหมายตามเกณฑท่ีตกลง
ไว 

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) นําคะแนนตัวชี้วัดในแตละขอมารวมกันเปนคะแนนท้ังหมด และคิดคะแนนเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
 (3) นําคะแนนเฉลี่ยแปลงเปนรอยละ 
 (4) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปน   
รอยละ)  

      ตัวอยางการกรอกขอมูลและคิดคะแนน แบบฟอรม ปส.1 หนา 36 และแบบฟอรม ปส.2 
หนา 39  

 สวนท่ี 3 ผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx (คาน้ําหนัก รอยละ 20) 
       ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คะแนนสวนนี้ มาจากการรายงานผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ EdPEx ปการศึกษา 2562 (แบบฟอรม ปส.3 หนา 40) แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑการ
คิดคะแนนวาอยูในระดับใด  
 ข้ันตอนการดําเนินการ และวิธีการคิดคะแนน ดานท่ี 1 สวนท่ี 3 มีดังนี้ 
 (1) หัวหนาสวนงานรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx ป
การศึกษา 2562 และนําผลการดําเนินงานมาเปรียบเทียบกับเกณฑการคิดคะแนนวาอยูในระดับใด โดยเกณฑ
การคิดคะแนน เปนดังนี้ 

                 ตารางท่ี 3 เกณฑการคิดคะแนนผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx 

ระดับ การดําเนินงาน คะแนนท่ีได  
4 - 5  (3) การดําเนินการท่ีสําคัญอ่ืนๆ  3.51 – 5.00 
1 - 3 (1) ทบทวนและจัดทําโครงรางองคกร (Organization Profile: OP) 

(2) จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ตาม
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence: EdPEx) 

1.00 – 3.50 

  (2) นําคะแนนท่ีไดแปลงเปนรอยละ 
  (3) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปน   
รอยละ)  

 ตัวอยางการกรอกขอมูลและคิดคะแนน แบบฟอรม ปส.3 หนา 41 
 

 ดานท่ี 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน (คาน้ําหนัก รอยละ 30) 
 คะแนนดานนี้ มาจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปส.4 หนา 42) ซ่ึงบุคลากรมี 3 กลุม คือ  
 1) คณะกรรมการประจําสวนงาน  
 2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) ท้ังหมด 
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 3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน) 
 สําหรับศูนย สํานัก มาจาก 2 กลุม คือ  
 1) คณะกรรมการประจําสวนงาน และ 2) สํานักงานคณบด ี(สวนงาน) 
 ข้ันตอนการดําเนินการ และวิธีการคิดคะแนน มีดังนี ้
 (1) บุคลากรในสวนงานท้ัง 3 กลุม (ศูนย สํานัก มาจาก 2 กลุม) ตอบแบบสอบถามการ
ประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร)  
 ท้ังนี้ แบบสอบถามฯ กําหนดคะแนนความคิดเห็นตอการบริหารงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 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) มาคิด
คะแนนเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 
 (3) นําคะแนนเฉลี่ยแปลงเปนรอยละ 
 (4) คณะกรรมการ พิจารณาสอบทานคะแนน 
 
          ดานท่ี 3 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และ
ประเมินผลฯ (คาน้ําหนัก รอยละ 10)      
       คะแนนดานนี้ มาจากหัวหนาสวนงานรายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ (แบบฟอรม ปส.6 หนา 48) ซ่ึงขอเสนอแนะจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ มาจาก 3 สวน คือ 
 1) ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 
 2) เรื่องเรงดวนท่ีควรดําเนินการ 
 3) ขอสังเกต ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 ข้ันตอนการดําเนินการ และวิธีการคิดคะแนน มีดังนี้  
 (1) หัวหนาสวนงานรายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะ
จากการติดตาม และประเมินผลฯ  
 (2) เสนอรายงานในขอ (1) ตอคณะกรรมการประจําสวนงาน เพ่ือพิจารณาใหคะแนน โดย
การพิจารณาใหคะแนนในแตละขอ จะใชหลักการตอบสนอง และหลักคุณภาพ ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้  
 (2.1) ระดับการตอบสนอง  

                 ตารางท่ี 4 เกณฑการพิจารณาใหคะแนนระดับการตอบสนอง 

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 
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 (2.2) ระดับคุณภาพ 

                 ตารางท่ี 5 เกณฑการพิจารณาใหคะแนนระดับคุณภาพ 

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 และคิดคะแนน
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
 (4) นําคะแนนเฉลี่ยแปลงเปนรอยละ 
 (5) คณะกรรมการ พิจารณารายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ แลวใหคะแนน โดยใชหลักการตอบสนอง และหลักคุณภาพ 
ตามหลักเกณฑในขอ (2.1)-(2.2) 

      ตัวอยางการกรอกขอมูลและคิดคะแนน แบบฟอรม ปส.6 หนา 52 

 
              ดานท่ี 4 การบริหารจัดการสวนงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน) 
 คะแนนดานนี้ มาจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ                  
(โดยนักศึกษา) (แบบฟอรม ปส.7 หนา 55) ผานระบบ online 
 ข้ันตอนการดําเนินการ มีดังนี้  
 (1) นักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา)  
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 (คะแนน
เต็ม 5.00 คะแนน) 

 

(คะแนนระดบัการตอบสนอง + คะแนนระดับคุณภาพ) 
2 
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 8.2 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน 

              ดานท่ี 1 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน (คาน้ําหนัก  
รอยละ 60) 
 คะแนนดานนี้ มาจากการใชคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ 
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นํามาคิดรอยละ 60 
 
 ดานท่ี 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคล่ือนสวนงาน และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (คาน้ําหนัก รอยละ 40)  
 คะแนนดานนี้ มาจากหัวหนาสวนงานเขียนรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา 
สวนงาน (แบบฟอรม ปส.5 หนา 45) ประมาณ 1-2 หนากระดาษ A4 
 ข้ันตอนการดําเนินการ และวิธีการคิดคะแนน มีดังนี้  
 (1) หัวหนาสวนงานเขียนรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน 
และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน  
 (2) นําเสนอรายงานในขอ (1) ตอคณะกรรมการประจําสวนงาน เพ่ือพิจารณาใหคะแนน 
(คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 
 ท้ังนี้ การพิจารณาใหคะแนนของคณะกรรมการประจําสวนงาน มีหลักเกณฑ ดังนี้ 

                 ตารางท่ี 6 เกณฑการพิจารณาใหคะแนนความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน 
และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 

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)  

      ตัวอยางการกรอกขอมูลและคิดคะแนน แบบฟอรม ปส.5 หนา 47 
 
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 
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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 

                  ท้ังนี้การแปลความหมายคะแนนระดับความสําเร็จในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน จะใชหลักเกณฑเดียวกัน 
 
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 (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปส.4 หนา 42) 
 (2) แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอรม ปส.7  
หนา 55) 
           10.3  กลุมผูเก่ียวของในการเก็บขอมูล 
                    เพ่ือการมีสวนรวมรวมถึงเพ่ือใหทราบปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ในเชิงลึกและครอบคลุมมิติตางๆ 
มากข้ึน จึงเก็บขอมูลกับผูเก่ียวของกลุมตางๆ ดังนี้ 
 10.3.1 ผูเก่ียวของท่ีตอบแบบสอบถาม 
 (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน  ตอบแบบฟอรม ปส.4 หนา 42 
 (2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) 
                                  ท้ังหมดในสวนงาน                            ตอบแบบฟอรม ปส.4 หนา 42  
 (3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน) ตอบแบบฟอรม ปส.4 หนา 42 
 (4) นักศึกษาของแตละคณะวิชา  ตอบแบบฟอรม ปส.7 หนา 55 
 10.3.2 ผูเก่ียวของท่ีเชิญมาสนทนากลุม  

 ตารางท่ี 7 กลุมผูเก่ียวของท่ีเชิญมาสนทนากลุม  

กลุมผูเกี่ยวของท่ีเชญิมาสนทนากลุม 
จํานวน
(คน) 

หมายเหตุ 

(1) ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน  
สวนงานละ 1 คน (18 สวนงาน) = 18 คน 

18 ใหสวนงานแจงรายช่ือมา 

(2) เลขานุการสวนงาน ศูนย สํานัก/หัวหนางาน 
(2.1) เลขานุการสวนงาน ศูนย สํานัก สวนงานละ 1 คน  

(18 สวนงาน) = 18 คน   
(2.2) หัวหนางานท้ังหมด (18 สวนงาน) = ประมาณ 54 คน 

72 ใหสวนงานแจงรายช่ือมา 

(3) ผูแทนขาราชการ และ/หรือ ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ (15 คณะ) 

93 1. ใหคณะแจงภาควิชา/สาขาวิชา 
หรือท่ีมีฐานะเทียบเทาเสนอช่ือ  
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กลุมผูเกี่ยวของท่ีเชญิมาสนทนากลุม 
จํานวน
(คน) 

หมายเหตุ 

ภาควิชา/สาขาวิชา หรือท่ีมีฐานะเทียบเทา ภาควิชา/
สาขาวิชาละ 1 คน = ประมาณ 73 คน 

กรณีคณะไมมีภาควิชา/สาขาวิชา ใหเสนอช่ือสวนงานละ
ไมเกิน 5 คน = ประมาณ 20 คน 

2. กรณีไมมีภาควิชา/สาขาวิชา ให
คณะกรรมการประจําคณะประชุม
หารือและเสนอช่ือ 

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

54 
 

ใหสํานักงานคณบดี (สวนงาน) 
ประชุมหารือและเสนอช่ือ 

(5) นักศึกษา 
(5.1) ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษาคณะ คณะละไมเกิน 2 คน  

(14 คณะ) = 28 คน  
(5.2) ผูแทนนักศึกษาระดับปรญิญาตรี ช้ันปละ 1 คน  

(14 คณะ) = 59 คน 
(5.3) ผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะละไมเกิน 4 คน  

(14 คณะ) = 56 คน 

143 ใหคณะแจงรายช่ือมา 

(6) ศิษยเกา คณะละไมเกิน 3 คน (15 คณะ) = 45 คน                                                                              45 ใหคณะแจงรายช่ือมา  
รวม (จํานวนโดยประมาณ) 425  

 หมายเหตุ  1. กลุมผูเก่ียวของและจํานวนอาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
  2. แบบบันทึกขอมูลการสนทนากลุม ตามแบบฟอรม ปส.8 หนา 57  
 
 10.4 ชวงเวลาของการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563  
 10.5 สวนงานท่ีจะตองติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี
จํานวน 18 สวนงาน รายชื่อสวนงาน ตามภาคผนวก 2 หนา 66 
 10.6 หัวหนาสวนงานท่ีจะตองติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มีจํานวน 18 ราย รายชื่อหัวหนาสวนงานและรายละเอียด ตามภาคผนวก 2 หนา 66 

 
11. ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลฯ  

 11.1 คณะกรรมการในการประชุมครั้งท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 พิจารณาปรับ
หลักเกณฑการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 11.2 คณะกรรมการ เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 7/2563 เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2563 
พิจารณาการปรับหลักเกณฑการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 11.3 คณะกรรมการ มอบใหฝายเลขานุการดําเนินการ ดังนี ้
 (1) เผยแพร หลักเกณฑการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ใหประชาคมทราบ 
 (2) เผยแพร แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอรม 
ปส.7) ใหนักศึกษามาตอบแบบสอบถาม ผานระบบ online 
 11.4 คณะกรรมการ มอบหมายอธิการบดี (ในฐานะกรรมการ) ชี้แจงข้ันตอนการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับหัวหนาสวนงาน เพ่ือความเขาใจท่ีตรงกัน  
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 11.5 คณะกรรมการ ดําเนินการ 
 (1) จัดสงคูมือฯ และแจงใหหัวหนาสวนงานดําเนินการ ดังนี้ 
 (1.1) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 (1.2) เสนอชื่อผูเก่ียวของท่ีจะเขารวมสนทนากลุม 
 (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) 
 11.6 คณะกรรมการ เชิญผูเก่ียวของ (ตามกลุมในตารางท่ี 7 หนา 12) มารวมสนทนากลุม โดยการ
สนทนากลุม มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
 (1) ประธานกรรมการ มีหนังสือถึงผูเก่ียวของ (ตามกลุมในตารางท่ี 7 หนา 12) เชิญมา
สนทนากลุม 
 (2) คณะกรรมการ สนทนากลุมกับผูเก่ียวของกลุมตางๆ                                               
 (3) ฝายเลขานุการ ประมวล สรุปสาระสําคัญของการสนทนากลุม ตามแบบฟอรม ปส.8  
หนา 57  
 11.7 หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา 
สวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
 (1) หัวหนาสวนงาน เสนอรายงานตอคณะกรรมการประจําสวนงาน เพ่ือประเมินใหคะแนน 
ดังนี้ 
 (1.1) รายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะ
สวนบุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน ตามแบบฟอรม ปส.5 หนา 45 
 (1.2) รายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ตามแบบฟอรม ปส.6 หนา 48 
 (2) คณะกรรมการประจําสวนงาน พิจารณาและประเมินใหคะแนนรายงาน ในขอ (1.1) และ 
(1.2) แลวสงผลการประเมินใหเลขานุการสวนงาน โดยจัดทําเปนเอกสารลับ  
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 (3) เลขานุการสวนงาน สงผลการประเมิน ในขอ (2) ใหประธานกรรมการ ผานสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
 (4) หัวหนาสวนงาน เสนอรายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอคณะกรรมการ โดยใหจัดทําเปนรูปเลมตามภาคผนวก 4 
หนา 74 
          11.8 คณะกรรมการ มอบหมายฝายเลขานุการ รวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล สรุปผลใน
เบื้องตน  
 11.9 คณะกรรมการ พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และตรวจสอบ สอบทานขอมูล รวมท้ังใหคะแนน  
 11.10 คณะกรรมการ มอบหมายฝายเลขานุการ ยก ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ในเบื้องตน แลวเสนอคณะกรรมการ 
 11.11 คณะกรรมการ พิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ 
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 11.12 คณะกรรมการ จัดสง ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบฟอรม ปส.9 หนา 58) ให
หัวหนาสวนงาน เพ่ือรับทราบผลการติดตาม และประเมินผลฯ ในเบื้องตน และใหขอสังเกตในประเด็นตางๆ 
(หรืออ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร) 
 11.13 คณะกรรมการ นําขอสังเกตในประเด็นตางๆ ของหัวหนาสวนงานมาพิจารณา และจัดทํา ราง 
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  
            11.14 ประธานกรรมการ มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ ราง รายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563   
 11.15 สภามหาวิทยาลัย พิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 11.16 เม่ือสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนนิงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แลว  
 (1) นายกสภามหาวิทยาลัย แจงผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ใหแตละสวนงานทราบและนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ทํางานตอไป 
 (2) ฝายเลขานุการ เผยแพร รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ 
สวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
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 ตารางท่ี 8 สรุปข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
คณะกรรมการ พิจารณาปรบัหลักเกณฑการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน  

และการปฏิบัตหินาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาการปรับหลักเกณฑการติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานของสวนงาน  
และการปฏิบัตหินาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
คณะกรรมการ มอบหมายอธิการบดี ช้ีแจงการติดตาม และประเมนิผลฯ กับหัวหนาสวนงาน  

 
คณะกรรมการ  1. แจงหัวหนาสวนงาน ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามท่ีกําหนดใน หลักเกณฑการติดตาม และประเมินผลฯ 
 2. แจงหัวหนาสวนงาน เลขานุการสวนงาน ใหเสนอช่ือผูเก่ียวของท่ีจะเขารวมสนทนากลุม  
                  3. แจงเลขานุการสวนงาน ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ และประชาสัมพันธใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามฯ   
                 4. มอบหมายฝายเลขานุการ ดําเนินการ 
 - เผยแพร หลักเกณฑการติดตาม 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. 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  

 
คณะกรรมการ จัดสง ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ใหหัวหนาสวนงาน 

เพ่ือรับทราบผลการติดตาม และประเมินผลฯ ในเบ้ืองตน และใหขอสังเกตในประเด็นตางๆ (หรืออ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร) 
 

คณะกรรมการ นําขอสังเกตในประเด็นตางๆ ของหัวหนาสวนงานมาพิจารณา  
และจัดทํา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ฉบับนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
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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. 2563  
 13.3 การดําเนินงานท่ีมีความกาวหนา จุดท่ีควรพัฒนา 
 13.4 ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนาสวนงาน 
 13.5 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการในภาพรวม   
             (หมายเหตุ รูปแบบอาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ) 
 
14. การเผยแพรผลการติดตาม และประเมินผลฯ 

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

            (หมายเหตุ การเผยแพรอาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติให
ดําเนินการ) 

 
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. 2563 
 
         จากองคประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มีรายละเอียดข้ันตอน วิธีการดําเนินการ และการเก็บขอมูลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน ดังนี้  
 
1. แนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนนิงานของสวนงาน  

 1.1 องคประกอบและคาน้ําหนัก การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี้ 

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 ผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx 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. 2563 ในระบบ MIS ตามท่ีกองแผนงานกําหนด 
 1.1.2) กองแผนงาน รวบรวมขอมูล ตรวจสอบ สอบทาน สรุป และจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ก.บ.ม.)  

   
                               

   
  

 
  

  

   
    

  
 

19 



 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 ในตารางท่ี 2 หนา 7 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 1.2.2) หัวหนาสวนงาน รวบรวมสวนท่ี 1 เพ่ือนําไปจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนําเสนอ
คณะกรรมการตอไป 
 2) การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดในตารางท่ี
2 หนา 7 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 37 
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ และคิดคะแนนตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนด ในตารางท่ี 2 หนา 7 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 1.2) หัวหนาสวนงาน รวบรวมสวนท่ี 2 เพ่ือนําไปจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนําเสนอคณะกรรมการ
ตอไป 
 2) การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดในตารางท่ี
2 หนา 7 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)  
 สําหรับปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนํามาพิจารณาประกอบการจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัย
ตอไป 
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 สวนท่ี 3 ผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx (คาน้ําหนักรอยละ 20) 
 1) ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.1) หัวหนาสวนงาน รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx                     
ปการศึกษา 2562 โดยนําขอมูลมากรอกในแบบฟอรม ปส.3 หนา 40 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ และคิดคะแนนตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนด ในตารางท่ี 3 หนา 8 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 1.2) หัวหนาสวนงาน รวบรวมสวนท่ี 3 เพ่ือนําไปจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนําเสนอคณะกรรมการ
ตอไป 
 2) การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน ตามเกณฑท่ีกําหนดในตารางท่ี 
3 หนา 8 (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 สาขาวิชาละ 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 
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 2.2) คณะกรรมการ พิจารณาสอบทานคะแนน  
 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 3 สวน คือ 
 (1) ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 
 (2) เรื่องเรงดวนท่ีควรดําเนินการ 
 (3) ขอสังเกต ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 1) ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.1) หัวหนาสวนงาน รายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยนําขอมูลมากรอกใน
แบบฟอรม ปส.6 หนา 48 
 พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ หลังจากนั้นจัดสงให
คณะกรรมการประจําสวนงานประเมินใหคะแนน 
                     1.2) คณะกรรมการประจําสวนงาน พิจารณารายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประเมินให
คะแนนโดยใชเกณฑ 
 (1) ระดับการตอบสนอง  
 (2) ระดับคุณภาพ 
 เกณฑการใหคะแนน ในตารางท่ี 4 หนา 9 และ 5 หนา 10 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 1.3) คณะกรรมการประจําสวนงาน สงรายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 พรอมคะแนนการ
ประเมิน ใหเลขานุการสวนงาน โดยจัดทําเปนเอกสารลับ 
 1.4) เลขานุการสวนงาน สงรายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 พรอมคะแนนการประเมิน ให
คณะกรรมการ  
  2) การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 2.1) คณะกรรมการ พิจารณารายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
                  2.2) คณะกรรมการ พิจารณาประเมินใหคะแนนโดยใชเกณฑ 
 (1) ระดับการตอบสนอง  
 (2) ระดับคุณภาพ 
 เกณฑการใหคะแนน ในตารางท่ี 4 หนา 9 และ 5 หนา 10 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
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 สําหรับปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนํามาพิจารณาประกอบการจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัย
ตอไป 
 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 นํามาวิเคราะหขอมูล 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 9 

 ตารางท่ี 9 สรุปองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ 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. 2563 (ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย จากการ
เจรจาตอรองกับอธิการบดี) (แบบฟอรม ปส.1) โดยใชขอมูลท่ี
ผานความเห็นชอบจากท่ีประชุม ก.บ.ม. แลว (คาคะแนนแปลง
เปนรอยละ)  

พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ  
2. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน 
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องคประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล 

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

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

 สวนท่ี 3 ผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ EdPEx 

 

        20 1. หัวหนาสวนงานรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ EdPEx ปการศึกษา 2562 (แบบฟอรม ปส.3)  
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน 

ดานท่ี 2 ระดับการมีสวนรวมและความ
รวมมือของบุคลากรในสวนงาน 

30 1. คณะกรรมการ จัดสงแบบสอบถามการประเมินการบริหารงาน
ของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน (โดย
บุคลากร) (แบบฟอรม ปส.4) ใหเลขานุการสวนงาน 
2. เลขานุการสวนงาน จัดสงแบบสอบถามฯ ให 1) คณะกรรมการ 
ประจําสวนงาน 2) ภาควิชา สาขาวิชา 3) สํานักงานคณบด ี
(สวนงาน) ตอบแบบสอบถามฯ กลุมละ 1 ชุด และคิดคะแนน
เฉลี่ย (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)  

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

ดานท่ี 3 ความคืบหนา/ความสําเร็จใน
การดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ 
                                              

10 1. หัวหนาสวนงาน รายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอรม ปส.6) 

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) (แบบฟอรม 
ปส.7) ผานระบบ online 
2. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย เผยแพรแบบสอบถาม  
3. นักศึกษาตอบแบบสอบถาม ผานระบบ online 
4. คณะกรรมการ มอบหมายฝายเลขานุการ รวบรวมขอมูล 
วิเคราะหขอมูล สรุปผลขอมูลของแตละคณะวิชา 

รวม 100  
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3. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

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

คะแนนดานท่ี 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนงาน มาจาก 
คะแนนสวนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  
(ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) +  
คะแนนสวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน +  
คะแนนสวนท่ี 3 ผลการประกันคณุภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx 

รอยละ 60 

คะแนนดานท่ี 2 ระดับมีการสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน    รอยละ 30 
คะแนนดานท่ี 3 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และ

ประเมินผลฯ 
รอยละ 10 

คะแนนรวม  คะแนนดานท่ี 1 + คะแนนดานท่ี 2 + คะแนนดานท่ี 3 รอยละ 100 

  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 จัดสงหลักเกณฑการติดตาม และประเมินผลฯ และแบบฟอรมตางๆ ให
หัวหนาสวนงานรายงานผลการดําเนินงาน ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทาง 
การแกไขปญหา ฯลฯ แลวเสนอคณะกรรมการ    
 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 
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 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 
 รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน โดย
จัดทําเปนเลมเดียวกัน ตามรูปแบบ ในภาคผนวก 4 หนา 74 (ภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ)  
 4.1.4.2 เลขานุการสวนงาน รวบรวม 
 (1) รายชื่อผูเขารวมสนทนากลุม ตามเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 (2) แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปส.4) จาก (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) ภาควิชา สาขาวิชา 
(รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเทา ภาควิชา สาขาวิชา) ท้ังหมดในสวนงาน (3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน) 
 (3) แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และ
คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน (แบบฟอรม ปส.5) ท่ี
คณะกรรมการประจําสวนงานประเมินใหคะแนนแลว โดยจัดทําเปนเอกสารลับ 
 (4) 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 7 หนา 12 และข้ันตอน
ตามท่ีกําหนดในขอ 11.6 หนา 14 
 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 
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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   
 (หมายเหตุ การเผยแพรอาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมี
มติใหดําเนินการ) 
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แผนภาพท่ี 1 สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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. 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  
ผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ EdPEx  
(คานํ้าหนัก 20 ) 
 

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

1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อยางนอย 3 เร่ือง) (แบบฟอรม ปส.2) 
2. เสนอรายงานผลการดําเนินงาน ตอคณะกรรมการ
3. คณะกรรมการ พิจารณาสอบทานและใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
 

1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx
ปการศึกษา 2562 (แบบฟอรม ปส.3) 
2. เสนอรายงานผลการดําเนินงาน ตอคณะกรรมการ
3. คณะกรรมการ พิจารณาสอบทานและใหคะแนน (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

1. คณะกรรมการ เชิญผูเกี่ยวของ อาทิ ผูทรงวุฒิในคณะกรรมการประจํา
สวนงาน ผูแทนสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา มาสนทนา
กลุมในประเด็นตางๆ อาทิ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาสวนงาน (การสนทนากลุม ไมมีคะแนน) 
2. คณะกรรมการ รวบรวมขอมูล ประมวลผล และสรุปผล
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สวนที่ 3 
แนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 จากองคประกอบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการนํามากําหนดรายละเอียดข้ันตอน วิธีการดําเนินการ และการเก็บขอมูล
การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
         

1. แนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน  

 1.1 องคประกอบและคาน้ําหนัก การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี้ 

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. 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                            
 คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ของผูบริหารระดับสูงท่ีจําเปนตอการปฏิบัติ
หนาท่ี เพ่ือใหการปฏิบัติงานสําเร็จ มี อาทิ (1) การรับฟงความคิดเห็น (2) มนุษยสัมพันธ (3) การตัดสินใจ (4) 
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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 45 
 หลังจากนั้นจัดสงใหคณะกรรมการประจําสวนงานประเมินใหคะแนน 
 1.2) คณะกรรมการประจําสวนงาน พิจารณารายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน และ
ประเมินใหคะแนน 
 เกณฑการใหคะแนน ในตารางท่ี 6 หนา 11 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
 1.3) คณะกรรมการประจําสวนงาน สงรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน พรอม
คะแนนการประเมิน ใหเลขานุการสวนงาน โดยจัดทําเปนเอกสารลับ 
 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 ในตารางท่ี 6 หนา 11 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
                       
2. สรุปองคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ คาน้ําหนัก และวิธีการเก็บขอมูล 

 จากองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล ในขอ 1 นํามาสรุปได ดังแสดงในตารางท่ี 10 

 ตารางท่ี 10 สรุปองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล 

ดานท่ี 1 คะแนนผลการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

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

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

40 1. หัวหนาสวนงาน เขียนสรุปรายงานความเปนผูนํา (Leadership) 
ในการ ขับ เคลื่ อนส วนงาน และคุณลักษณะส วน บุคคล 
(Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน (แบบฟอรม 
ปส.5) ประมาณ 1-2 หนากระดาษ A4 เสนอคณะกรรมการ
ประจําสวนงานพิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) 
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องคประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

คาน้ําหนัก 
รอยละ 

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล 

  2 .  คณะกรรมการประจําสวนงาน สงผลการประเมินให
เลขานุการสวนงาน โดยจัดทําเปนเอกสารลับ 
3. เลขานุการสวนงาน สงใหประธานกรรมการ โดยผาน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
4. คณะกรรมการ พิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปน 
รอยละ) 

รวม 100  

 
3. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 

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

คะแนนดานท่ี 1 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน รอยละ 60 
คะแนนดานท่ี 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวน

บุคคล (Competency) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
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 จัดสงหลักเกณฑการติดตาม และประเมินผลฯ และแบบฟอรมตางๆ ให
หัวหนาสวนงานรายงานผลการดําเนินงาน ดานท่ี 2 ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด พรอมสรุปปญหา อุปสรรค 
แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ แลวเสนอคณะกรรมการ    
 4.1.2 เอกสารท่ีจะตองจัดสงใหคณะกรรมการ  
 เหมือนกับในสวนท่ี 2 ขอ 4.1.4 หนา 26 

            4.2 ข้ันตอนการดําเนินการของคณะกรรมการ 

                 เนื่องจากการติดตาม และประเมินผลการดําเนินการของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงานดําเนินการไปพรอมกัน ข้ันตอนการดําเนินการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของ
หัวหนาสวนงาน จึงดําเนินการไปพรอมกับข้ันตอนในสวนท่ี 2 ขอ 4.2.1-4.2.9 หนา 26-27 
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แผนภาพท่ี 2 สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ 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 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แสดงดังตารางท่ี 11 

 ตารางท่ี 11 รายชื่อแบบฟอรมท่ีใชในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 

ชื่อยอ ชื่อแบบฟอรม 
ปส.1 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
ปส.2 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน 
ปส.3 แบบรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx 
ปส.4 แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน  

(โดยบุคลากร) 
ปส.5 แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงานและคุณลักษณะสวนบุคคล 

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

ประเมินผลฯ 
ปส.7 แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
ปส.8 แบบบันทึกขอมูลจากการสนทนากลุม 
ปส.9 สรุปรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา

สวนงาน 
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 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
สวนงาน ............................................................. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบด)ี
(ใชขอมูลตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน จากรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีผานความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) แลว) 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/มาตรการ/ตัวชี้วัด 

(1) 
เปาหมาย 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

(3) 
ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
รอยละของ 
เปาหมาย 

% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

ยุทธศาสตรท่ี 1
ตัวชี้วัดท่ี 1 ...........   
ตัวชี้วัดท่ี 2 ...........   

   
ยุทธศาสตรท่ี 2    

   
   
   
   

ยุทธศาสตรท่ี 5 

คะแนนผลการดําเนินงาน 
คะแนนรวม 
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล  
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน 

คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ

แบบฟอรม ปส.1

กองแผนงานดําเนินการให  
สวนงานรายงานในสวนของสรุปปญหา อุปสรรค 

แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา
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2. สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา  

ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย  

ใหการชวยเหลือหรือสนับสนนุ 
1   
2   
3   

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

เกณฑการคิดคะแนนผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย  
(กําหนดเปนรอยละ) 

คะแนนท่ีได 
ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย  

(กําหนดเปนระยะเวลา) 
คะแนนท่ีได 

ดําเนินการสําเร็จสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวรอยละ 10 ข้ึนไป หรือ
สูงกวาเปาหมายตามเกณฑท่ีตกลงไว 

5.00 
 

ดําเนินการแลวเสร็จกอนระยะเวลาท่ีกําหนด 3 เดือนข้ึนไป หรือ
แลวเสร็จกอนระยะเวลาตามเกณฑท่ีตกลงไว 

5.00 
 

ดําเนินการสําเร็จสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวรอยละ 1-10 หรือ 
สูงกวาเปาหมายตามเกณฑท่ีตกลงไว 

4.50 
 

ดําเนินการแลวเสร็จกอนระยะเวลาท่ีกําหนด 1 เดือนข้ึนไป หรือ
แลวเสร็จกอนระยะเวลาตามเกณฑท่ีตกลงไว 

4.50 
 

ดําเนินการสําเร็จเทากับเปาหมายท่ีกําหนดไว 3.50 ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 3.50 
ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไว รอยละ 1-10 หรือ 
ต่ํากวาเปาหมายตามเกณฑท่ีตกลงไว 

2.50 
 

ดําเนินการแลวเสร็จหลังระยะเวลาท่ีกําหนด 1 เดือนข้ึนไป หรือ 
แลวเสร็จหลังระยะเวลาตามเกณฑท่ีตกลงไว 

2.50 
 

ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไว รอยละ 10 ข้ึนไป หรือ 
ต่ํากวาเปาหมายตามเกณฑท่ีตกลงไว 

1.00 ดําเนินการแลวเสร็จหลังระยะเวลาท่ีกําหนด 3 เดือนข้ึนไป หรือ 
แลวเสร็จหลังระยะเวลาตามเกณฑท่ีตกลงไว 

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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ตัวอยางวิธีการกรอกแบบฟอรม ปส.1 และการคิดคะแนน 
 

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี)  
(ใชขอมูลตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน จากรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีผานความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) แลว) 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/มาตรการ/ตัวชี้วัด 

(1) 
เปาหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
 

(3) 
ผลการดําเนินงาน/

เปาหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
รอยละของ 
เปาหมาย 

% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1       
ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย 
85.00 83.00 83.00/85.00 = 0.98 0.98x100 = 98 

ต่ํากวาเปาหมาย 
รอยละ 2 

2.50 

ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือปรกอบอาชีพอิสระใน
ระยะเวลา 1 ป 

80.00 89.00 89.00/80.00 = 1.11 1.11x100 = 111 
สูงกวาเปาหมาย 

รอยละ 11 

5.00 

ตัวชี้ วัดท่ี 3 รอยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการประเมินท่ีผู ใช บัณฑิต และ 
Stakeholder อ่ืนเปนผูรวมประเมิน 

4 4 4/4 = 1 1x100 = 100 
เทากับเปาหมาย 

3.50 

คะแนนผลการดําเนินงาน 
คะแนนรวม  11.00 
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 11.00/3=3.67 
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ 73.40 

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล  
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน 

คะแนนรวม  
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ  
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 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน  
สวนงาน .............................................................  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

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 

คะแนนรวม  
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ  

 

แบบฟอรม ปส.2 
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2. สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา   

ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย  

ใหการชวยเหลือหรือสนับสนนุ 
1   
2   
3   

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

 

เกณฑการคิดคะแนนผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย  
(กําหนดเปนรอยละ) 

คะแนนท่ีได 
ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย  

(กําหนดเปนระยะเวลา) 
คะแนนท่ีได 

ดําเนินการสําเร็จสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวรอยละ 10 ข้ึนไป หรือ
สูงกวาเปาหมายตามเกณฑท่ีตกลงไว 

5.00 
 

ดําเนินการแลวเสร็จกอนระยะเวลาท่ีกําหนด 3 เดือนข้ึนไป หรือ
แลวเสร็จกอนระยะเวลาตามเกณฑท่ีตกลงไว 

5.00 
 

ดําเนินการสําเร็จสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวรอยละ 1-10 หรือ 
สูงกวาเปาหมายตามเกณฑท่ีตกลงไว 

4.50 
 

ดําเนินการแลวเสร็จกอนระยะเวลาท่ีกําหนด 1 เดือนข้ึนไป หรือ
แลวเสร็จกอนระยะเวลาตามเกณฑท่ีตกลงไว 

4.50 
 

ดําเนินการสําเร็จเทากับเปาหมายท่ีกําหนดไว 3.50 ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 3.50 
ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไว รอยละ 1-10 หรือ 
ต่ํากวาเปาหมายตามเกณฑท่ีตกลงไว 

2.50 
 

ดําเนินการแลวเสร็จหลังระยะเวลาท่ีกําหนด 1 เดือนข้ึนไป หรือ 
แลวเสร็จหลังระยะเวลาตามเกณฑท่ีตกลงไว 

2.50 
 

ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไว รอยละ 10 ข้ึนไป หรือ 
ต่ํากวาเปาหมายตามเกณฑท่ีตกลงไว 

1.00 ดําเนินการแลวเสร็จหลังระยะเวลาท่ีกําหนด 3 เดือนข้ึนไป หรือ 
แลวเสร็จหลังระยะเวลาตามเกณฑท่ีตกลงไว 

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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ตัวอยางวิธีการกรอกแบบฟอรม ปส.2 และการคิดคะแนน 
 

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

สูงกวาเปาหมาย 
รอยละ 20 

5.00 

2. จํานวนขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันในตางประเทศ 10 สถาบัน 7 สถาบัน 7/10 = 0.70 0.70 x 100 = 70 
ต่ํากวาเปาหมาย 

รอยละ 30 

1.00 

การดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาสวนงาน      
3. การปรับปรุงหองเรียนแลวเสร็จภายในมกราคม 2563 ม.ค. 63 ธ.ค. 62  แลวเสร็จกอนเวลา  

1 เดือน 
4.50 

คะแนนผลการดําเนินงาน 
คะแนนรวม  10.50 
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 10.50/3=3.50 
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ 70.00 

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล  
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน 

คะแนนรวม  
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ  
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 แบบรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx 
สวนงาน .............................................................  

ปการศึกษา 2562 (15 กรกฎาคม 2562 - 14 กรกฎาคม 2563) 

เปาหมายท่ีกําหนด 
ในปการศึกษา 2562 

ผลการดําเนินการ ปญหา/อุปสรรค 
แนวทางการแกไขปญหา 

และพัฒนา 

สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัย 
และ/หรือสภามหาวิทยาลัย  

ใหการชวยเหลือหรือสนับสนนุ 
(1) ทบทวนและจัดทําโครงรางองคกร 
(Organization Profile: OP) 
(2) จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report: SAR) ตาม
เกณฑ คุ ณภาพการศึ กษา เ พ่ื อการ
ดํ า เ นิ น ง า น ท่ี เ ป น เ ลิ ศ  (Education 
Criteria for Performance Excellence: 
EdPEx) 
(3) การดําเนินการท่ีสําคัญอ่ืนๆ 

    

คะแนนผลการดําเนินงาน 
คะแนนท่ีได  
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ  

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน 

คะแนนท่ีได  
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ  

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

เกณฑการคิดคะแนนผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx ปการศึกษา 2562 

ระดับ การดําเนินงาน คะแนนท่ีได  
4 - 5  (3) การดําเนินการท่ีสําคัญอ่ืนๆ  3.51 – 5.00 
1 - 3 (1) ทบทวนและจัดทําโครงรางองคกร (Organization Profile: OP) 

(2) จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) 

1.00 – 3.50 

แบบฟอรม ปส.3 
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ตัวอยางวิธีการกรอกแบบฟอรม ปส.3 และการคิดคะแนน 

เปาหมายท่ีกําหนด 
ในปการศึกษา 2562 

ผลการดําเนินการ ปญหา/อุปสรรค 
แนวทางการแกไขปญหา 

และพัฒนา 

สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัย 
และ/หรือสภามหาวิทยาลัย  

ใหการชวยเหลือหรือสนับสนนุ 
(1) ทบทวนและจัดทําโครงรางองคกร 
(Organization Profile: OP) 
(2) จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report: SAR) ตาม
เกณฑ คุ ณภาพการศึ กษา เ พ่ื อการ
ดํ า เ นิ น ง า น ท่ี เ ป น เ ลิ ศ  (Education 
Criteria for Performance Excellence: 
EdPEx) 
(3) การดําเนินการท่ีสําคัญอ่ืนๆ 

(1) ทบทวนและจัดทําโครงรางองคกร
(Organization Profile: OP) 

- จัดทําโครงรางองคกร (OP) แลวเสร็จ 
- สงโครงรางองคกร (OP) ในป 2561 
- ผานการคัดเลือกเบ้ืองตน (screening) รุน

ท่ี 6 พ.ศ. 2561 เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2562 
(2) จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-
Assessment Report: SAR) 

- จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
แลวเสร็จ 

- สงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ป 
2561 ผลคือยังไมผานเกณฑ 

- ปรับแกไขรายงานการประเมินตนเองตาม
รายงานการตรวจประเมิน (Feedback Report) 

- สงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ป 
2562 กําลังรอผลการพิจารณา 
(3) การดําเนินการท่ีสําคัญอ่ืนๆ 
 - ผานการคัดเลือกเบ้ืองตน (screening) และ
สงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) แลว 
 - ............................................................... 
 - ...............................................................  

   

คะแนนผลการดําเนินงาน 
คะแนนท่ีได 5.00 
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ 100.00 

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน 

คะแนนท่ีได  
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ  
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แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 
(โดยบุคลากร) 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
สวนงาน.................................................................................... 

ผูประเมิน : คณะกรรมการประจาํสวนงาน /  
ภาควิชา สาขาวิชา (รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) / สํานักงานคณบดี (สวนงาน) 

 
คําชี้แจง  
 

1) แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน เปนการประเมิน
เพ่ือใหไดขอมูลภาพรวมของการบริหารสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน รวมท้ังการมีสวนรวมและความ
รวมมือของบุคลากรในสวนงาน สําหรับใชประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน  

     ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามน้ีจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงานตอไป 

2) คณะกรรมการ จัดสงแบบสอบถามใหเลขานุการสวนงาน เพ่ือใหดําเนินการ ดังน้ี 
 2.1 สงแบบสอบถามใหผูเก่ียวของจํานวน 3 กลุม คือ (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) ภาควิชา สาขาวิชา 

(รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) ท้ังหมดในสวนงาน และ (3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน) 
 สําหรับศูนย สํานัก มาจาก 2 กลุม คือ (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) สํานักงานคณบดี (สวนงาน) 
 แตละกลุมดังกลาวจัดประชุมเพ่ือประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 

แลวตอบแบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด (ภาควิชา สาขาวิชาละ 1 ชุด) พรอมผลงานเดนในรอบป จุดท่ีควรพัฒนา ปญหา 
อุปสรรค ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  

 2.2 เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถามจากท้ัง 3 กลุม แลวจัดสงใหคณะกรรมการฯ ผานสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย  

3) แบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน  
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป มี 2 ขอ 
สวนท่ี 2  ความคิดเห็นตอการบริหารงานของสวนงานและการปฏิบัตหินาท่ีของหัวหนาสวนงาน จํานวน 13 ขอ  
สวนท่ี 3 ผลงานเดน จุดท่ีควรพัฒนา ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะ ประเด็นท่ีคณะกรรมการตดิตาม และประเมินผลฯ ควรจัดสนทนากลุมในคณะ/สวนงาน
   ของทาน 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม ปส.4 
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โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง  ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 
 

สวนท่ี 1: ขอมูลท่ัวไป  
 
1.1 กลุมผูประเมิน    คณะกรรมการประจําคณะ/สวนงาน  

 ภาควิชา สาขาวิชา (รวมท้ังท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา)  
 สํานักงานคณบด ี(สวนงาน) 

1.2 การประชุม........................................................................................ ครั้งท่ี ...............  วันท่ี ................................... 

 จํานวนผูเขารวมประชุม .................. คน จากท้ังหมด .................. คน 

 สําหรับรายชื่อผูเขารวมประชุมใหแนบทายแบบสอบถาม 

 
สวนที่ 2:  ความคิดเห็นตอการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน 
 

ขอ ขอคําถาม 
ระดับความสําเร็จ/การปฏิบัติ/ 

ความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 N/A 

1 การกําหนดทิศทาง ไดแก วิสัยทัศน คานิยม เปาประสงค หรือผล
การดําเนินการท่ีคาดหวังของคณะโดยคํานึงถึงผูรับบริการอยาง
ครอบคลุม 

      

2 การสื่อสาร ถายทอด และสรางความเขาใจทิศทางขององคกรให
ผูบริหาร และประชาคมไดเขาใจอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 

      

3 การสรางแรงจูงใจ บรรยากาศท่ีดี สงผลตอความผาสุก ความ
ผูกพัน  และความรวมมือ ท่ัวท้ังองคกร  ชวยผลักดันใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย 

      

4 การมอบหมายงาน และการกระจายอํานาจการบริหารงานไดตรง
ตามความสามารถของบุคลากร 

      

5 การกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งาน และนําไปปรับปรุงการบริหารงาน พรอมท้ังการรายงานให
บุคลากรทราบ 

      

6 การรับฟงความตองการ และขอมูลอ่ืนๆของผูรับบริการ และผูท่ีมี
สวนไดสวนเสียท่ีเหมาะสม และใชขอมูลในการปฏิบัติงาน 

      

7 การจัดการขอรองเรียน ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นอยางมีประสิทธิผล 
และทันทวงที รวมท้ังใชเปนสารสนเทศเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการ
ใหบริการ 

      

8 สนับสนุนและสงเสรมิการจดักิจกรรมนักศกึษาอยางเหมาะสม และ
ครบถวนในทุกองคประกอบ 

      

9 สนับสนุนและสงเสริมการจัดสวัสดิการ และการดูแลสวัสดิภาพ
ของนักศึกษาอยางเหมาะสม และครบถวน 

      

10 ระบบในการสื่อสารกับนักศึกษา บุคลากร ผูรับบริการ ผูมีสวนได
สวนเสียอ่ืน รวมท้ังสาธารณชน และสื่อมวลชนไดอยางเหมาะสม 

      

11 ความสําเร็จของความรวมมือในการทํางาน และการสรางเครือขาย
ของคณะกับหนวยงานภายนอก ท้ังในและตางประเทศ 

      

12 ความเช่ือมั่นในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล       
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนน 5.00 คะแนน)  

คาคะแนนแปลงเปนรอยละ  
*กรุณาคํานวณคะแนนเฉลี่ย และกรอกขอมูลในตารางดวย 
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สวนท่ี 3: ผลงานเดน จุดท่ีควรพัฒนา ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  

3.1 ผลงานเดนในรอบปท่ีผานมา 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
3.2 จุดท่ีควรพัฒนาในรอบปท่ีผานมา  
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
3.3 ปญหาและอุปสรรค และแนวทางการแกไขและพัฒนา  
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
3.4 สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยและหรือสภามหาวิทยาลัย ใหการชวยเหลือหรือสนับสนุน  
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 

 
สวนท่ี 4:  ขอเสนอแนะ ประเด็นท่ีคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ ควรจัดสนทนากลุมในคณะ/สวนงานของทาน 
4.1 ดานการเรียนการสอน
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
4.2 ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
4.3 ดานกิจกรรมนักศึกษา 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
4.4 ดานการวิจัย 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
4.5 ดานการบริหารงาน 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
4.6 ดานสวัสดิการ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
4.7 ดานการสนับสนุนงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
4.8 ดานทีมผูบริหาร 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
4.9 ดานอ่ืนๆ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 

 
(หมายเหตุ ขอคําถาม/จํานวนขออาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) 
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แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคล่ือนสวนงาน 
และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางาน (โดยหัวหนาสวนงาน) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

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 สมรรถนะหลักของนักบริหารระดับสูง)                    

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  
 
 

แบบฟอรม 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  

 
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  
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แบบรายงานความคืบหนา/ความสําเรจ็ในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ 
สวนงาน ............................................................. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

คําชี้แจง 
1. ขั้นตอนการกรอกขอมูล 
 1.1 หัวหนาสวนงาน จัดทํารายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ซึ่งขอเสนอแนะฯ จะมาจาก 3 สวน คือ  
       1.1.1 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ  
  1.1.2 เรื่องเรงดวนท่ีควรดําเนินการ 
  1.1.3 ขอสังเกต ขอเสนอแนะท่ัวไป 
  ท้ังน้ี ฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะดําเนินการกรอกขอมูลขอเสนอแนะฯ ตามขอ 1.1.1-1.1.3 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 

แบบฟอรม 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 งบประมาณ การหารายได 

ขอเสนอแนะฯ 
คะแนนท่ีคณะกรรมการประจําสวนงานประเมิน 

(1. ระดับการตอบสนอง 2. ระดับคุณภาพ) 
1.1 งบประมาณ การหารายได 

จัดทําแผนการหารายไดจากแหลงตางๆ ในระยะ 3-
5 ป ท่ีชัดเจน และการนํามาสนับสนุนพันธกิจในดาน
ตางๆ   

คะแนนขอ 1.1 
1. ระดับการตอบสนอง = 90   คะแนนท่ีได = 5.00 
2. ระดับคณุภาพ        = 75   คะแนนท่ีได = 4.00 

คะแนนเฉลีย่ = (5.00 + 4.00) = 4.50 
 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)  = (4.50 + 4.25 + 4.75 + 5.00)  = 18.5 = 4.625 

 
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 รายงานผลการดําเนินการ ดังน้ี สรุปสาระสําคัญของการดําเนินการ อาทิ โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา ผลการดําเนินงาน นับถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 โดยแสดงใหเห็นถึงผลผลิต/ผลลัพธ/
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการตามขอเสนอแนะ 
 2.2 ขอเสนอแนะเรื่องใด หากพิจารณาแลวไมเก่ียวของกับสวนงาน ใหระบุวา N/A เชน จํานวนนักศึกษามีแนวโนมลดลง สํานักหอสมุดกลาง สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี หอศิลป ใหระบุวา N/A 

(คะแนนระดบัการตอบสนอง + คะแนนระดับคุณภาพ) 
2 

(คะแนนเฉลี่ยทุกขอรวมกัน) 
จํานวนขอท้ังหมด 
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รายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ขอเสนอแนะฯ มาจาก รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ือ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562)  

ขอเสนอแนะ 
จากการติดตาม และประเมินผลฯ 

รายงานผลการดําเนินงาน 
คะแนนท่ีคณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลฯ 

ประเมิน 
(1. ระดับการตอบสนอง 

2. ระดับคุณภาพ) 

สรุปสาระสําคัญ 
ของการดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 
คะแนนท่ีคณะกรรมการ 
ประจําสวนงานประเมนิ 
(1. ระดับการตอบสนอง 

2. ระดับคุณภาพ) 

ผลผลิต/ผลลัพธ/ผลกระทบ 

1. ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 
1.1      
1.2      
1.3      

2. เร่ืองเรงดวนท่ีควรดําเนินการ 
2.1      
2.2      

3. ขอสังเกต ขอเสนอแนะท่ัวไป 
3.1      
3.2      

คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 
ประจําสวนงาน 

คะแนนเฉลี่ย    
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ    

คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 
ติดตาม และประเมินผลฯ 

คะแนนเฉลี่ย    
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ    
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2. สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา  

ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา 
สิ่งท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย  

ใหการชวยเหลือหรือสนับสนนุ 
1   
2   
3   

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

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

สําหรับรายชื่อผูเขารวมประชุมใหแนบทายรายงาน 
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ตัวอยางวิธีการกรอกแบบฟอรม ปส.6 และการประเมินใหคะแนนโดยคณะกรรมการประจําสวนงาน 

รายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ขอเสนอแนะฯ มาจาก รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ือ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562)  

ขอเสนอแนะ 
จากการติดตาม และประเมินผลฯ 

รายงานผลการดําเนินงาน 
คะแนนท่ีคณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลฯ 

ประเมิน 
(1. ระดับการตอบสนอง 

2. ระดับคุณภาพ) 

สรุปสาระสําคัญ 
ของการดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 
คะแนนท่ีคณะกรรมการ 
ประจําสวนงานประเมนิ 
(1. ระดับการตอบสนอง 

2. ระดับคุณภาพ) 

ผลผลิต/ผลลัพธ/ผลกระทบ 

1. ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 
1.1 งบประมาณ การหารายได 
 ควรการดําเนินการ อาทิ 
 1. จัดทําแผนการหารายไดจากแหลง
ตางๆ ในระยะ 3-5 ป ท่ีชัดเจน และการ
นํามาสนับสนุนพันธกิจในดานตางๆ   

 
1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน 
และประชุมการจัดทําแผน (ภาคผนวก
... หนา...) 
2. เสนอแผนการหารายได ตอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําสวนงาน 2  ครั้ง  
3 .  เ ส น อ แ ผ น กา ร ห า ร า ย ไ ด ต อ
คณะกรรมการ ท่ีปรึกษาเ ก่ียวกับ
การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลยั 
พิจารณาจํานวน 2 ครั้ง  
4. นําแผนการหารายได มาใชในการ
ดําเนินการ เมื่อเดือนมกราคม 2563 

 
จัดทําแผนการหารายได แลวเสร็จ 
และนํามาใชในการดําเนินการ ภายใน
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
คะแนน 
1. ระดับการตอบสนอง 
  รอยละ 90 = 5.00 คะแนน                                                                                                                 
2. ระดับคุณภาพ  
  รอยละ 75 = 4.00 คะแนน                                                                                                                                                                                                                                                      
คะแนนเฉลี่ย= 4.50 คะแนน                                                                                                                                                                                                       

 
เงินรายไดจากแหลงภายนอกของคณะ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมสูงข้ึน
จากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอยละ 5  
 

 

2. เร่ืองเรงดวนท่ีควรดําเนินการ 
2.1 ความเปนนานาชาติ 

1. ควรวางแผนและพัฒนาใหทุกคณะมี
หลักสูตรนานาชาติอยางนอย 1 หลักสูตร 
โดยอาจจะรวมมือกับสถาบันการศึกษาใน
ต า งประ เทศ ท่ีมหา วิทยาลั ย /คณะมี

 
1. วางแผนดําเนินการเปดหลักสูตร
นานาชาติโดยการจัดประชุมในระดับ
ตางๆ 
2. เตรียมเปดหลักสูตรนานาชาติ 

 
มีแผนการเปดหลักสูตรนานาชาต ิ
จํานวน 2 หลักสูตร 
คะแนน 
1. ระดับการตอบสนอง 

 
คณะมีความเปนนานาชาติมากข้ึน 
แ ล ะ จ ะ ส ง ผ ล ต อ ก า ร จั ด อั น ดั บ
มหาวิทยาลัย 
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ขอเสนอแนะ 
จากการติดตาม และประเมินผลฯ 

รายงานผลการดําเนินงาน 
คะแนนท่ีคณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลฯ 

ประเมิน 
(1. ระดับการตอบสนอง 

2. ระดับคุณภาพ) 

สรุปสาระสําคัญ 
ของการดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 
คะแนนท่ีคณะกรรมการ 
ประจําสวนงานประเมนิ 
(1. ระดับการตอบสนอง 

2. ระดับคุณภาพ) 

ผลผลิต/ผลลัพธ/ผลกระทบ 

ขอตกลงความรวมมอื 
 
 
 
 
2. ควรวางแผน หาแนวทาง กลยุทธใน

การเพ่ิมนักศึกษาตางชาติ อาทิ การ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา การใหทุนการศึกษา 
เชิญอาจารย วิทยากรชาวตางประเทศมา
ชวยสอน บรรยายใหมากข้ึน 

 

จํานวน 2 หลักสูตร ในปการศึกษา 
2564 
 
 
 
1.  เ พ่ิมการประชาสัม พันธ  ไปยั ง
หนวยงาน องคกร สถานทูต เรื่องการ
ใหทุนนักศึกษาตางชาติ  
2. ใชเครือขายของอาจารยในคณะ 
ศิษยเกา ในการเชิญวิทยากร อาจารย
ชาวตางประเทศมาบรรยาย เปน
วิทยากร  
3. ทํา MOU กับสถาบันตางประเทศ 
โดยเพ่ิมเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
การถายโอนหนวยกิต 

  รอยละ 70 = 3.50 คะแนน                                                                                                                 
2. ระดับคุณภาพ  
  รอยละ 80 = 5.00 คะแนน                                                                                                                                                                                                                                                      
คะแนนเฉลี่ย= 4.25 คะแนน 
 
1.  จํ านวนนักศึกษาชาวต างชาติ
เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รอยละ 5 
2 .  เ ค รื อ ข า ย ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ
หนวยงานภายนอกเพ่ิมมากข้ึนจาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอยละ 5 
คะแนน 
1. ระดับการตอบสนอง 
  รอยละ 90 = 4.50 คะแนน                                                                                                                 
2. ระดับคุณภาพ  
  รอยละ 90 = 5.00 คะแนน                                                                                                                                                                                                                                                      
คะแนนเฉลี่ย= 4.75 คะแนน 

 
 
 
 
 
1. คณะมีความเปนนานาชาติมากข้ึน 
แ ล ะ จ ะ ส ง ผ ล ต อ ก า ร จั ด อั น ดั บ
มหาวิทยาลัย 
2. คณะมีช่ือเสียง เปนท่ีรูจักมากข้ึนใน
ระดับนานาชาติ 
3. ศิษยเกา หนวยงานภายนอก มีสวน
รวมในการพัฒนาคณะ เพ่ิมมากข้ึน 
 
 

3. ขอสังเกต ขอเสนอแนะท่ัวไป 
3.1 กิจกรรมนักศึกษา 

1. ควรจัดกิจกรรมรวมกันระหวาง
คณะ วิชา  วิทยา เขตใหมาก ข้ึน  โดย
มหาวิทยาลัยควรเปนผู ริ เ ริ่ม  เ พ่ือให
นักศึกษาตางคณะวิชาไดมีโอกาสมาพบกัน 
ทํางานรวมกัน มีความรัก ความผูกพัน 
ความเปนหน่ึงเดียวกัน  

 

 
1. เชิญคณบดี รองคณบดีคณะทาง 
วังทาพระ 4 คณะ และคณะดุริยางค
ศาสตร  ประชุมรวมกันในการจัด
กิจกรรมนักศึกษาประจําป  2563 
รวมกัน จํานวน 3 โครงการ คือ     
   (1) กิจกรรมนําชมวังทาพระ 
   (2) กิจกรรมไหวครู 

 
มีการจัดกิจกรรม/โครงการรวมกัน
ระหวางคณะ ในปการศึกษา 2563 
จํานวน 3 โครงการ 
คะแนน 
1. ระดับการตอบสนอง 
  รอยละ 100 = 5.00 คะแนน                                                                                                                 
2. ระดับคุณภาพ  

 
1. นักศึกษารวมกันจัดกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชนสั ง คม ร ว ม กัน เ พ่ิ ม ข้ึนจ าก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
2. มีนักศึกษามาลงทะเบียนเรียนขาม
คณะ ขามสาขา มากข้ึน  
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ขอเสนอแนะ 
จากการติดตาม และประเมินผลฯ 

รายงานผลการดําเนินงาน 
คะแนนท่ีคณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลฯ 

ประเมิน 
(1. ระดับการตอบสนอง 

2. ระดับคุณภาพ) 

สรุปสาระสําคัญ 
ของการดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ 
คะแนนท่ีคณะกรรมการ 
ประจําสวนงานประเมนิ 
(1. ระดับการตอบสนอง 

2. ระดับคุณภาพ) 

ผลผลิต/ผลลัพธ/ผลกระทบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (3) กิจกรรมวันศิลป พีระศรี 
2. จัดกิจกรรมตามท่ีกําหนดจํานวน 3 
กิจกรรม มีนักศึกษารวมโครงการ  
   (1) กิจกรรมนําชมวังทาพระ 
จํานวน 500 คน 
   (2) กิจกรรมไหวครู จํานวน 800 คน 
   ( 3 )  กิ จ ก ร รม วันศิ ลป  พี ร ะศ ร ี
จํานวน 400 คน  
3. ผลการประเมินความพึงพอใจตอ 
การดําเนินกิจกรรมท้ัง3 กิจกรรม โดย
เฉลี่ย 4.20 คะแนน  

  รอยละ 90 = 5.00 คะแนน                                                                                                                                                                                                                                                      
คะแนนเฉลี่ย = 5.00 คะแนน                                                                                                                                                                                       

คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 
ประจําสวนงาน 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม  
= คะแนนเฉลี่ยทุกขอรวมกัน  
 จํานวนขอท้ังหมด 
= (4.50+4.25+4.75+5.00) 
           (4 ขอ) 
= 18.5/4 = 4.625 

  

คาคะแนนแปลงเปนรอยละ 92.50   
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

ติดตาม และประเมินผลฯ 
คะแนนเฉลี่ย    
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ    
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แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

ผูประเมิน : นักศึกษา 
 
คําช้ีแจง  

1) แบบประเมินการบริหารงานของคณะฉบับน้ี เปนการประเมินเพ่ือใหไดขอมูลภาพรวมของการบริหารงานของคณะ 
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. ระยะเวลาท่ีศึกษาในคณะ    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 จัดใหมีอาจารยท่ีปรึกษา/หนวยงาน/บุคคล ท่ีมีคุณภาพ และ
สามารถใหคําปรึกษาในดานการเรียนการสอน/การดําเนินการ
ใดๆ ไดอยางเหมาะสม 

      

1.4 จัดสภาพหองเรียน อุปกรณการสอน แหลงเรียนรูดวยตนเอง 
เชน หองสมุด คอมพิวเตอร จุดเช่ือมตออินเทอรเน็ต อยาง
เหมาะสม 

      

2.  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ 
2.1 สนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรม หรือเขารวม 

กิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
      

2.2 มกีารจัดกิจกรรมท่ีเนนใหนักศึกษาของคณะมีความสัมพันธท่ีดี
และสรางความรวมมือในเรื่องตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

      

2.3 มีการประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ถึงนักศึกษา มีชองทางรับ
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักศึกษาอยางเหมาะสม 

      

2.4 มีการจัดสรรทุนการศึกษา และดําเนินการจัดสรรทุนการศึกษา
ประเภทตางๆ 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 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
 
 
 
 
(หมายเหตุ ขอคําถาม/จํานวนขออาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) 
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แบบบันทึกขอมูลจากการสนทนากลุม 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

ผูใหขอมูล ........................................................................................... ตําแหนง ........................................................................... 
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน ...................................................... ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนง ................................................................. 
 
คําถามท่ี 1  ............................ ........................................................................................................................................................   
 ......................................................................................................................................................................................................  
คําตอบ (สรุปสาระสําคัญ) 
 ......................................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
 
คําถามท่ี 2  .................... .................................................................................................................................................................   
 ......................................................................................................................................................................................................  
คําตอบ (สรุปสาระสําคัญ) 
 ......................................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
 
คําถามท่ี 3  .................... .................................................................................................................................................................   
 ......................................................................................................................................................................................................  
คําตอบ (สรุปสาระสําคัญ) 
 ......................................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
 
วันท่ี ........................................................... 
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สรุปรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) 
สวนงาน ............................................... ช่ือหัวหนาสวนงาน ............................................... 

 
ผลการติดตาม และประเมินผล 
การดําเนินงานของสวนงาน 

ผลการติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 

องคประกอบการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงาน 

ของสวนงาน  

คาน้ําหนัก 
(รอยละ) 

คะแนน 
ท่ีได 

(รอยละ) 

องคประกอบการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี 

ของหัวหนาสวนงาน  

คาน้ําหนัก 
(รอยละ) 

คะแนน 
ท่ีได 

(รอยละ) 
ดานท่ี 1  
 

  ดานท่ี 1    

ดานท่ี 2  
 

  

ดานท่ี 3  
 

  ดานท่ี 2   

ดานท่ี 4  
 

  

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 
........................................................................................................................................................................................................ 
 
 
(หมายเหตุ แบบฟอรมอาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) 

   

   

แบบฟอรม ปส. 9 
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ภาคผนวก 1 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผล 
การดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงาน 

ท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 
 

QR Code ภาคผนวก 1 

 หนา 60-65 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่อ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 

 
 

ภาคผนวก 2 
สรุปจํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานท่ีจะตองดําเนินการติดตาม และประเมินผล  

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

QR Code ภาคผนวก 2 

 หนา 66-69 

สรุปจํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานท่ีจะตองดําเนินการติดตาม และประเมินผล 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

ภาคผนวก 3 
ปฏิทินการติดตาม และประเมินประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน  

และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

QR Code ภาคผนวก 3 

 หนา 70-73 

ปฏิทินการติดตาม และประเมินประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาท่ีของคณบดีและหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 



 

ภาคผนวก 4 
รูปแบบเลม รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน 

 

QR Code ภาคผนวก 4 

 หนา 74-83 

รูปแบบเลม รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนา 
สวนงาน 

 
 

ภาคผนวก 5 
คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน   

และการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
 

QR Code ภาคผนวก 5 

 หนา 84-87 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน  และการ
ปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
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