
 
 
 

 
 

คู่มือ 
การติดตาม และประเมินผลการด าเนนิงานของส่วนงาน  

และการปฏิบัติหน้าที่ของหวัหน้าสว่นงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

 
 
 

โดย 
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

และการปฏิบัติหน้าท่ีของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 8/2564 วันที่ 18 สิงหาคม 2564 
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ค ำน ำ 
 

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 
2560 ลงวันที่  21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ก าหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ 
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานทุกปีงบประมาณ โดยให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนด
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

        คณะกรรมการได้ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ พร้อมจัดท า
คู่มือฯ และรายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 4 ครั้ง คือ การ
ติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยในการ
ติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการได้ปรับหลักเกณฑ์ขั้นตอน การติดตาม และประเมินผลฯ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยการน าข้อมูลการติดตาม และประเมินผลฯ ในปีที่ผ่านมา นโยบาย ข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย การมุ่งเน้นผลลัพธ์ของการท างานและผลักดันให้ส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานมีการปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง การด าเนินการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเพื่อให้การติดตาม และประเมินผลฯ เกิด
ประโยชน์ต่อคณะ ส่วนงานและผู้บริหารมากขึ้น  

 ส าหรับการก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ คณะกรรมการได้เชิญคณบดี หัวหน้าส่วนงานมาประชุมระดม
ความคิดเห็นร่วมกัน 2 ครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม รวมทั้งได้ประมวลข้อมูลการด าเนินการ
ของคณะกรรมการในรอบ 4 ปีงบประมาณที่ผ่านมา ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย มาประกอบการ
พิจารณา โดยมุ่งหวังให้การติดตาม และประเมินผลฯ นี้ เป็นกลไกหนึ่งที่จะสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการด าเนินงานของแต่ละส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน โดยเฉพาะการน าผล และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการท างาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการติดตาม และ
ประเมินผลฯ และผลลัพธท์ี่จะเกิดกับนักศึกษา สังคม และประเทศชาติต่อไป 

 คณะกรรมการน าหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ มาจัดท าเป็น คู่มือ การติดตาม 
และประเมินผลฯ โดยก าหนดรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการต่างๆ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการ 
ผู้บริหารส่วนงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจร่วมกัน และขอบคุณสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย และผู้บริหารส่วนงานทุกท่าน ที่กรุณาให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อการ
ท างานของคณะกรรมการตลอดมา   

 
 

 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  
 และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
 23 กรกฎาคม 2564  
 
 
 
 



ข 

สำรบญั 
  หน้ำ 

ค ำน ำ  ก 
สำรบัญ  ข 
สรุป บทสรุป คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ

ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จ 

ส่วนที่ 1 หลักกำรในกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน และกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของหัวหน้ำส่วนงำน                               

1 

 1. ความเป็นมา 1 
 2. วัตถุประสงค ์ 2 
 3. ค าจ ากัดความ 3 
 4. คณะกรรมการ 4 
 5. หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ 5 
 6. หลักการท างานของคณะกรรมการ  6 
 7. องค์ประกอบ และค่าน้ าหนักในการติดตาม และประเมินผลฯ 6 
 8. วิธีการคิดคะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ในแต่ละส่วน 7 
 9. การแปลความหมายคะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ 11 
 10. การตรวจสอบ สอบทานข้อมูล 12 
 11. การจัดท ารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ 

ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
12 

 12. การเผยแพร่ผลการติดตาม และประเมินผลฯ 12 
 13. การน าผลการติดตาม และประเมินผลฯ ไปใช้ประโยชน ์ 13 

ส่วนที่ 2 
 

แนวทำง ขั้นตอนกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

14 

 1. แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 14 
 2. สรุปองค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ ค่าน้ าหนัก และวิธีการเก็บ

ข้อมูล 
18 

 3. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 20 
ส่วนที่ 3 

 
แนวทำง ขั้นตอนกำรติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของหัวหน้ำ 
ส่วนงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 

23 

 1. แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า 
ส่วนงาน 

23 

 2. สรุปองค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ ค่าน้ าหนัก และวิธีการเก็บ
ข้อมูล 

26 

 3. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 27 
ส่วนที่ 4 

 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 
และกำรปฏิบัติหน้ำที่ของหัวหน้ำส่วนงำน 

29 

 1. ขั้นตอนการเตรียมการ 29 
 2. ขั้นตอนการด าเนินการของส่วนงาน 30 
 3. ขั้นตอนการด าเนินการของคณะกรรมการ 31 
 4. การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 33 
 



ค 

ส่วนที่ 5 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 
และกำรปฏิบัติหน้ำที่ของหัวหน้ำส่วนงำน 

34 

 ปส.1 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี 35 
 ปส.2 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx 38 
 ปส.3  แบบรายงานความคืบหน้ า/ความส าเร็จในการด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ 
40 

 ปส.4 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน 48 
 ปส.5 แบบประเมินการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ

ปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร มี 2 ส่วน คือ  
(1) แบบประเมินภาวะความเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนส่วนงาน และ

คุณลักษณะส่วนบุคคลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  
(2) แบบประเมินการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากร 

51 
 
 

52 
 

53 
 ปส.6 แบบประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 54 
 ปส.7 แบบบันทึกข้อมูลการสนทนากลุ่ม 56 

ภำคผนวก ข้อมูลในภำคผนวกสแกนจำก QR Code 
หน้ำส ำหรับ
สแกน QR 

Code 
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการติดตาม และ

ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 

58 

2 รายชื่อส่วนงานที่ จะต้องด าเนินการติดตาม และประเมินผล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

58 

3 ปฏิทินการติดตาม และประเมินประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงาน 

58 

4 รูปแบบเล่ม รายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน 

59 

5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ 

59 

6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าแบบสอบถามที่ใช้ในการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

59 

 



ง 

สำรบญัตำรำง 
  หน้ำ 
ตารางที่ 1   องค์ประกอบ ค่าน้ าหนักการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

6 

ตารางที ่2 วิธีการคิดคะแนนผลการด าเนินงาน 7 
ตารางที่ 3     ระดับความส าเร็จในการติดตาม และประเมินผลฯ 11 
ตารางที่ 4 สรุปองค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การคิดคะแนนการติดตาม 

และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564/
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

18 

ตารางที่ 5 สรุปองค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564/
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

26 

ตารางที ่6 แบบประเมินฯ ที่ใช้ในการติดตาม และประเมินผลฯ  31 
ตารางที่ 7 ผู้เกี่ยวข้องที่จะเชิญมาสนทนากลุ่ม และขั้นตอนการด าเนินการเสนอรายช่ือ 32 
ตารางที่ 8 รายชื่อแบบฟอร์มที่ใช้ในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ 

ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
34 

 
สำรบญัแผนภำพ 

  หน้ำ 
แผนภาพที่ 1   สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ 

ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564/ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
22 

แผนภาพที่ 2  สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564/ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

28 
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บทสรุป  
หลกัเกณฑก์ารติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

และการปฏบิัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 การติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  
 ส าหรับการก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ คณะกรรมการได้เชิญคณบดี หัวหน้าส่วนงานมาประชุมระดม
ความคิดเห็นร่วมกัน 2 ครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม รวมทั้งได้ประมวลข้อมูลการด าเนินการ
ของคณะกรรมการในรอบ 4 ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560–2563) ข้อเสนอแนะจากสภา
มหาวิทยาลัย มาประกอบการพิจารณา โดยมุ่งหวังให้การติดตาม และประเมินผลฯ นี้ เป็นกลไกหนึ่งที่จะ
สะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินงานของแต่ละส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วน
งาน โดยเฉพาะการน าผล และข้อเสนอแนะต่างๆ ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการท างาน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผลฯ และผลลัพธ์ที่จะเกิดกับนักศึกษา สังคม และประเทศชาติต่อไป  
  คณะกรรมการ น าหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาจัดท า คู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี ้
  
1. วัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผลฯ 

 1.1 วัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน (ข้อ 7 ของข้อบังคับฯ) 
               (1) เพื่อติดตามระดับความส าเร็จและพัฒนาการในการด าเนินงานของส่วนงานที่สอดคล้องกับ
ทิศทาง และนโยบาย ตามที่สภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีก าหนด 
               (2) เพื่อวัดระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน 
               (3) เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน 

     1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (ข้อ 9 ของ
ข้อบังคับฯ) 
               (1) เพื่อประเมินระดับความส าเร็จของการบรรลุตามค ารับรองการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
หัวหน้าส่วนงาน 
               (2) เพื่อประเมินความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน  
               (3) เพื่อประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน 
 
 
 



ฉ 

2. จ านวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่จะต้องติดตาม และประเมินผลฯ 

          2.1 ส่วนงานที่จะต้องติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจ านวน 18 ส่วนงาน 
 2.2 หัวหน้าส่วนงานที่จะต้องติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจ านวน 18 ราย หรือเพ่ิม/ลดตามระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 
 
3. องค์ประกอบ ค่าน  าหนัก และวิธีการเก็บข้อมูลการติดตาม และประเมินผลฯ 

     3.1 องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก และวิธีการเก็บข้อมูลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ 
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีดังน้ี  

องค์ประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

ค่าน  าหนัก 
ร้อยละ วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล 

ด้ านที่  1  ระดับความส า เร็จ ในการ
ด าเนินงานของส่วนงาน ประกอบด้วย  
2 ส่วน คือ 

50  

 ส่วนที่  1  ผลการด า เนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี  

(ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจา
ต่อรองกับอธิการบดี) 
 
 

      30 
 
 
 
 
 

1. หัวหน้าส่วนงาน รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564/ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ตามแบบฟอร์ม ปส.1 เฉพาะในส่วนของปัญหา 
อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี    
2. คณะกรรมการ น าข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564/ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจาต่อรองกับ
อธกิารบดี) ซึ่งกองแผนงานด าเนินการและผ่านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แล้ว มาใช้  
3. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และคิดคะแนน
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
     ส าหรับปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ 
คณะกรมการน ามาประกอบการจัดท ารายงานผลการติดตาม
และประเมินผลฯ  

 ส่วนที่  2 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx 
 - ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ EdPEx  
 - ผลส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

      20 
 

(15) 
 

(5) 

1. หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2563/ปีการศึกษา 2564 
ตามแบบฟอร์ม ปส.2 เฉพาะในส่วนของปัญหา อุปสรรค แนว
ทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ การด าเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx  
2. คณะกรรมการ น าข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx และผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563/
ปีการศึกษา 2564 ที่กองประกันคุณภาพการศึกษา น าเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย มาใช้ 
3. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และคิดคะแนน
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
        ส าหรับปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ 
คณะกรมการน ามาประกอบการจัดท ารายงานผลการติดตาม
และประเมินผลฯ 
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องค์ประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

ค่าน  าหนัก 
ร้อยละ วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล 

ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน 

25 1. คณะกรรมการ แจ้งหัวหน้าส่วนงาน/เลขานุการส่วนงาน ให้
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบเรื่องการติดตาม และประเมิน      
ผลฯ และขอความร่วมมือบุคลากรตอบแบบประเมินการมีส่วน
ร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน (แบบฟอร์ม ปส.5) 
ผ่านระบบ online 
2. ฝ่ายเลขานุการ เผยแพร่แบบประเมินฯ ในเว็บไชต์ของ             
สนง.สภาฯ และผ่านรูปแบบอื่นๆ อาทิ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย  
3. บุคลากรตอบแบบประเมินฯ ผ่านระบบ online 
4. คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการ รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูลของแต่ละคณะวิชา 
5. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน การคิดคะแนน
ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
      ส าหรับปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ 
คณะกรมการน ามาประกอบการจัดท ารายงานผลการติดตาม
และประเมินผลฯ 

ด้านที่ 3 ความคืบหน้า/ความส าเร็จใน
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ 
                                              

25 1. หัวหน้าส่วนงาน รายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563/ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 
(แบบฟอร์ม ปส.3) พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการ
แก้ไขปัญหา ฯลฯ  
2. คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ประเมินให้คะแนนโดยใช้
เกณฑ์ (1) ระดับการตอบสนอง (2) ระดับคุณภาพ (ค่าคะแนน
แปลงเป็นร้อยละ) และส่งผลการประเมินให้เลขานุการส่วนงาน 
โดยจัดท าเป็นเอกสารลับ 
3. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และคิดคะแนน
โดยใช้ เกณฑ์  (1) ระดับการตอบสนอง (2) ระดับคุณภาพ  
(ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)  

ส าหรับปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ 
คณะกรมการน ามาประกอบการจัดท ารายงานผลการติดตาม
และประเมินผลฯ 

ด้านที่ 4 การบริหารจัดการส่วนงานตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษา 

ไม่คิด
คะแนน 

1. คณะกรรมการ แจ้งเลขานุการส่วนงาน/คณะกรรมการ
นักศึกษาของคณะ ให้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเรื่องการ
ติดตาม และประเมินผลฯ และขอความร่วมมือให้เข้ามาตอบ
แบบประเมินการบริหารงานของคณ ะ (โดยนั กศึ กษา) 
(แบบฟอร์ม ปส.6) ผ่านระบบ online 
2. ฝ่ายเลขานุการ เผยแพร่แบบประเมินฯ ในเว็บไชต์ของ             
สนง.สภาฯ และผ่านรูปแบบอื่นๆ อาทิ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย SU 
Smart App 
3. นักศึกษาตอบแบบประเมินฯ ผ่านระบบ online 
4. คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการ รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูลของแต่ละคณะ 
5. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน การคิดคะแนน
ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ  
     ส าห รั บ ค วาม คิ ด เห็ น  ข้ อ เสน อ แน ะขอ งนั ก ศึ ก ษ า                       
คณะกรมการน ามาประกอบการจัดท ารายงานผลการติดตาม
และประเมินผลฯ และน าเสนออธิการบดีน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
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 3.2 องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก และวิธีการเก็บข้อมูลการติดตาม และประเมินผลการการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีดังน้ี 

องค์ประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

ค่าน  าหนัก 
ร้อยละ 

วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล 

ด้านที่  1 คะแนนผลการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

40 ใช้คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564/ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 น ามาคิด ร้อยละ 40 

ด้ าน ที่  2  ผ ล ก า รด า เนิ น ง าน ต าม
แผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน 

 

20 1. หัวหน้าส่วนงาน น าแผนพัฒนาคณะ ส่วนงานที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย มารายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564/ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยรายงานเฉพาะตัวชี้วัดที่ไม่ซ้ ากับ
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ที่เจรจาต่อรองกับอธิการบดี ในส่วนที่ 1 
การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน) ตาม  
แบบฟอร์ม ปส.4 โดยคิดคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
(ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนว
ทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ  
2. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และคิดคะแนน
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
     ส าหรับปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ 
คณะกรมการน ามาประกอบการจัดท ารายงานการติดตามและ
ประเมินผลฯ 

ด้านที่ 3 ความเป็นผู้น า (Leadership) 
ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะ 
ส่วนบุคคล (Competency) ที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
 - การตอบแบบประเมินของบุคลากร 
 - การพิจารณาร่วมกนัของคณะกรรมการ 

40 
 
 
 

(20) 
(20) 

1. คณะกรรมการ แจ้งหัวหน้าส่วนงาน/เลขานุการส่วนงาน ให้
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบเรื่องการติดตาม และประเมิน  
ผลฯ และขอความร่วมมือบุคลากรเข้ามาตอบแบบประเมินภาวะ
ความเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วน
บุคคลที่ จ าเป็นต่อการปฏิบั ติหน้ าที่ ของหั วหน้ าส่ วนงาน 
(แบบฟอร์ม ปส.5) ผ่านระบบ online 
2. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย เผยแพร่แบบประเมินฯ ในเว็บ
ไชต์ของ สนง.สภาฯ  และผ่านรูปแบบอื่นๆ อาทิ  เว็บไซต์
มหาวิทยาลัย  
3. บุคลากรตอบแบบประเมินฯ ผ่านระบบ online 
4. คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการ รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูลของแต่ละคณะ 
5. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน การคิดคะแนน
ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ น ามาคิดคะแนน ร้อยละ 20 
6. คณะกรรมการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาให้คะแนนความ
เป็นผู้น าฯ ของหัวหน้าส่วนงานแต่ละท่าน น ามาคิดคะแนน  
ร้อยละ 20  
7. คิดคะแนนความเป็นผู้น าฯ มาจาก 

7.1 การตอบแบบประเมินของบุคลากร ร้อยละ 20 
7.2 การพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการ ร้อยละ 20 
น าคะแนน 7.1 + 7.2  
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4. ขั นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ  
 4.1 คณะกรรมการมีหนังสือถึงคณบดี หัวหน้าส่วนงาน โดยจัดส่ง คู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ 
และแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อให้หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการด าเนินงานฯ ตามองค์ประกอบที่คณะกรรมการ
ก าหนด และจัดส่งคณะกรรมการ  
 4.2 คณะกรรมการพิจารณาด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ คือ 
 4.2.1 พิจารณารายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า 
ส่วนงาน และพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน ให้คะแนน 
 4.2.2 ประสานกับกองแผนงาน กองประกันคุณภาพการศึกษา น าข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
(ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  และส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ EdPEx) มาพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน ให้คะแนน 
 4.2.3 เก็บข้อมูลจากการตอบแบบประเมินฯ  
 (1) เผยแพร่แบบประเมินฯ ที่ใช้ในการติดตาม และประเมินผลฯ ในเว็บไชต์ส านักงาน
สภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th) และผ่านรูปแบบอื่นๆ อาทิ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย  
 (2) มอบหมายฝ่ายเลขานุการ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูลการตอบ
แบบประเมินฯ ของแต่ละคณะ 
 (3) พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน การคิดคะแนน พร้อมตรวจสอบเพื่อใช้ประกอบการ
จัดท ารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการท างาน  
ของส่วนงานต่อไป  
 4.2.4 เก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม  
 (1) เชิญผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เลขานุการส่วนงาน ผู้แทนสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า  
มาสนทนากลุ่ม  
 (2) รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และสรุปผล พร้อมตรวจสอบเพื่อใช้ประกอบการจัดท า
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการท างานของ 
ส่วนงานต่อไป  
 4.3 รวบรวมข้อมูลทั้งหมด มาวิเคราะห์ ประมวลผล และจัดท า ร่าง รายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
 4.4 ส่ง ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ให้หัวหน้าส่วนงานรับทราบ และเชิญมา
สนทนาและสอบถาม สอบทานในประเด็นต่างๆ ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 4.5 เสนอ ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 
5. การแปลความหมายคะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ 

 การแปลความหมายคะแนนระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของหวัหน้าส่วนงาน จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ดังนี ้ 

ร้อยละ ระดับความส าเร็จ 
คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป ดีเด่น 
คะแนนร้อยละ 80-89 ดีมาก 
คะแนนร้อยละ 70-79 ดี 
คะแนนร้อยละ 60-69 ปานกลาง 
คะแนนร้อยละ 50-59 น้อย 

คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50 ต้องปรับปรุง 
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6. การจัดท ารายงานการติดตาม และประเมินผลฯ 

 การจัดท ารายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน จะจัดท าเป็นเล่มเดียวกัน เพื่อให้เห็นภาพรวมการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานทั้งหมดในมหาวิทยาลัย  
 
7. การเผยแพร่ผลการติดตาม และประเมินผลฯ 

 เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ แล้ว จะด าเนินการ
เผยแพร ่ดังนี ้
 7.1 นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ให้แต่ละส่วนงานทราบ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ท างานต่อไป รวมทั้งเผยแพรใ่ห้คณะกรรมการประจ าส่วนงาน บุคลากร และนักศึกษาทราบด้วย 
 7.2 ฝ่ายเลขานุการ เผยแพร่ รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ในเว็บไซต์ของส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร (http://www.council.su.ac.th) หัวข้อ การติดตาม และประเมินผลส่วนงาน และ
หัวหน้าส่วนงาน 
 
8. การน าผลการติดตาม และประเมินผลฯ ไปใช้ประโยชน์ 

 8.1 หัวหน้าส่วนงานรับทราบผลการด าเนินงาน และน าไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนา 
การด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 8.2 อธิการบดี   
 - ก ากับติดตามการท างาน รวมทั้งการสนับสนุน ผลักดันการท างานของแต่ละส่วนงาน ได้อย่าง
ครบถ้วน ชัดเจน  
 - น าผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน การให้เงินรางวัล หรือค่าตอบแทนอื่นที่เกี่ยวข้อง  

 8.3 สภามหาวิทยาลัย  
 - สนับสนุน ผลักดัน ให้ข้อเสนอแนะในการท างานของแต่ละส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน  
 8.4 ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มอื่นๆ อาทิ คณะกรรมการประจ าส่วนงาน บุคลากร นักศึกษา 
                - รับทราบผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน และร่วมมือ
กันท างานเพื่อพัฒนาส่วนงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ส่วนที่ 1 
หลักการในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

และการปฏบิัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  
 
1. ความเป็นมา 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22 (19) ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมี
หน้าที่และอ านาจ ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าส่วนงาน 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และสภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพื่อ
เป็นเครื่องมือและกลไกในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน โดยข้อบังคับฯ ดังกล่าวก าหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลฯ ใน 2 ส่วน คือ (1) การ
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  และ (2) การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน    
 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒ ิเป็นประธานกรรมการ (รายชื่อคณะกรรมการ ภาคผนวก 5 หน้า 59) เพื่อด าเนินการในเรื่องดังกล่าว  
            ด้วยข้อ 8 (1) ข้อ 10 (2) ของบังคับฯ ได้ก าหนดโดยสรุปคือ ในแต่ละปีให้คณะกรรมการพิจารณา
ก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานทุกส่วนงาน และการติดตาม 
และประเมินผลปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้
คณะกรรมการชุดนี้ได้ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ รวมทั้งเสนอรายงาน
ผลการติดตาม และประเมินผลฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยเสร็จสิ้นแล้ว คือ 
           1. การติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 คณะกรรมการได้พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ พร้อมทั้งจัดท าคู่มือ 
การติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ให้ความเห็นชอบ หลังจากนั้นได้
ด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนด และรายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มอบรายงานผลการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ให้คณบดี หัวหน้าส่วนงานน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการท างานต่อไป 
 2. การติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 คณะกรรมการได้ประมวลการด าเนินการติดตาม และประเมินผลฯ 2 ครั้งที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ข้อเสนอแนะ นโยบายของสภามหาวิทยาลัย และการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของการท างานเพื่อผลักดันให้ส่วนงานมีการปรับปรุงและพัฒนาการท างานอย่าง
ต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ มาประกอบการจัดท าหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ 
พร้อมทั้งจัดท าคู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 แล้วได้ส่งให้หัวหน้าส่วนงานให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อการมีส่วนร่วม และการติดตาม และ
ประเมินผลฯ เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายมากขึ้น แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อ
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ให้ความเห็นชอบ หลังจากนั้นได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนด และรายงานผลการ
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ติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ต่อสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มอบรายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ให้คณบดี หัวหน้าส่วนงาน
น าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการท างาน รวมทั้งให้มหาวิทยาลัยก าหนดกลไกการติดตามเพื่อให้ 
ส่วนงานน าผลการติดตามและประเมินผลฯ ข้อเสนอแนะต่างๆ ไปด าเนินการและรายงานความก้าวหน้าให้ 
สภามหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ 
 คณะกรรมการได้ด าเนินการติดตาม และประเมินผลฯ มาครบ 4 ปีงบประมาณแล้ว คือ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2563 และเห็นว่าคณะกรรมการ ผู้บริหารส่วนงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีองค์ความรู้ มีประสบการณ์
ร่วมกันมาระยะหนึ่งแล้ว การจัดท าหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ในปีต่อไป ควรมีการจัด
ประชุมระดมความคิดร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด น าประเด็นต่างๆ มาหารือกัน จึงได้เชิญคณบดี และ
หัวหน้าส่วนงานมาระดมความคิดเกี่ยวกับการติดตาม และประเมินผลฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และได้
รวบรวมประมวลข้อมูลจากการระดมความคิด ข้อบังคับฯ ข้อเสนอแนะนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ฯลฯ มาประกอบการจัดท า ร่าง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม 
และประเมินผลฯ และเชิญคณบดี และหัวหน้าส่วนงานมาระดมความคิดเพื่อพิจารณา ร่าง หลักเกณฑ์ขั้นตอน
การติดตาม และประเมินผลฯ ร่วมกันอีกครั้ง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564  
 คณะกรรมการได้จัดท าหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ พร้อมทั้งจัดท า คู่มือ การ
ติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยก าหนด
รายละเอียด ขั้นตอนการท างาน เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารส่วนงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางใน
การท างานร่วมกัน และมุ่งหวังให้การติดตาม และประเมิน เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสะท้อนการด าเนินงานของ
ส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน โดยเฉพาะการน าผล และข้อเสนอแนะต่างๆ ไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการท างาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผลฯ และผลลัพธ์ที่จะ
เกิดกับนักศึกษา สังคม และประเทศชาติต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์  

          2.1 วัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน (ข้อ 7 ของ
ข้อบังคับฯ) 
               (1) เพื่อติดตามระดับความส าเร็จและพัฒนาการในการด าเนินงานของส่วนงานที่สอดคล้องกับ
ทิศทาง และนโยบาย ตามที่สภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีก าหนด 
               (2) เพื่อวัดระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน 
               (3) เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน 

          2.2 วัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (ข้อ 9 
ของข้อบังคับฯ) 
               (1) เพื่อประเมินระดับความส าเร็จของการบรรลุตามค ารับรองการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
หัวหน้าส่วนงาน 
               (2) เพื่อประเมินความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนสว่นงาน  
               (3) เพื่อประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ 
หัวหน้าส่วนงาน 
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3. ค าจ ากัดความ 
สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ

ปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ

การปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
กรรมการ หมายถึง กรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ

หน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ส่วนงาน หมายถึง ส่วนงาน ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอนพิเศษ 182 ง วันที่ 

19 สิงหาคม 2559 เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (มีส่วนงาน 21 
ส่วนงาน) และตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนพิเศษ 15 ง วันที่ 16 
มกราคม 2562 เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
ยกเว้น ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี รวม 18 ส่วนงาน 

หัวหน้าส่วนงาน หมายถึง คณบดีของคณะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อ านวยการศูนย์ ส านัก  
ยกเว้น ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  

ศูนย์ ส านัก หมายถึง ส านักหอสมุดกลาง ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี หอศิลป์  
เลขานุการส่วนงาน หมายถึง เลขานุการคณะ/ส่วนงาน 
บุคลากรของส่วนงาน หมายถึง บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนทุกคนที่ท างานในคณะ/ส่วนงาน 
ป/ีรอบปี ปีงบประมาณแผ่นดิน 
ข้อบังคับฯ หมายถึง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และ

ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้า
ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2560 

การติดตาม และประเมินผลฯ หมายถึง การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

การติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน 

หมายถึง การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน จ านวน 18 ส่วนงาน 
 

การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 

หมายถึง การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อ านวยการศูนย์ 
ส านัก ยกเว้นผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  และผู้อ านวยการส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย  

รายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลฯ 

หมายถึง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 

คู่มือฯ หมายถึง คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย/
สนง. สภาฯ 

หมายถึง ส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ฝ่ายเลขานุการ หมายถึง บุคลากรของส านักงานสภามหาวิทยาลัยที่ท าหน้าที่ เป็นเลขานุการ/
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ 

 
 
 
 
 



4 

4. คณะกรรมการ 

 4.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
       ตามข้อ 14 ของข้อบังคับ ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ประกอบด้วย 
 (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหนึ่งคน  ประธานกรรมการ 
 (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสองคน กรรมการ 
 (3) อธิการบดี      กรรมการ 
 (4) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวนหนึ่งคน   กรรมการ 
 ให้ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ และอาจจะมีผู้ช่วยเลขานุการได้อีก 
ไม่เกินสองคน 

 4.2 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 ตามข้อ 16 ของข้อบังคับ ได้ก าหนดหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ดังนี้ 
 (1) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาเงินเดือน การให้เงินรางวัล หรือค่าตอบแทนอื่นที่
เกี่ยวข้องของหัวหน้าส่วนงานต่ออธิการบดี รวมทั้งเสนอแนะการให้หัวหน้าส่วนงานพ้นจากต าแหน่งต่อสภา
มหาวิทยาลัย 
 (2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และมอบหมายให้กระท าการ
ใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ได้ตามที่เห็นสมควร 
 (3) เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง
อื่นมาชี้แจง หรือขอข้อมูลจากบุคคลดังกล่าว รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ต่อการ
ติดตามและประเมินผล 
 (4) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของส่วนงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วน
งาน ต่อหัวหน้าส่วนงาน อธิการบดี และสภามหาวิทยาลัย 
 (5) อ านาจหน้าทีอ่ื่นตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับน้ีหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  

 4.3 วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ 
              ข้อ 14 วรรคห้า ของข้อบังคับ ก าหนด ในกรณีที่ประธานกรรมการ กรรมการ ตามข้อ (1) หรือ 
(2) พ้นจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังประธานกรรมการ หรือกรรมการตาม (1) หรือ (2) ขึ้นแล้ว 
                ข้อ 15 ของข้อบังคับ ก าหนด ประธานกรรมการและกรรมการ มีวาระการด ารงต าแหน่งสี่ปีนับแต่
วันที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 
                สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  10/2560 เมื่อวันที่  11 ตุลาคม 2560 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา โดยมีวาระ
การด ารงต าแหน่ง 4 ปี ดังนั้นคณะกรรมการจะมีวาระถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 
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5. หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ 

     5.1 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
           ข้อ 8 ของข้อบังคับ ก าหนด หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
ส่วนงาน ดังนี ้
 (1) ในแต่ละปีงบประมาณให้คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานทุกส่วนงาน และเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบภายในหกสิบ
วันก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
 (2) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานแต่ละส่วนงานตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก าหนดไว้ใน (1)  
 (3) ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานเสนอ
สภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาให้ท า
รายงานรวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานหรือแยกเป็นแต่ละ
ส่วนกันก็ได้ 

      5.2 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
            ข้อ 10 ของข้อบังคับ ก าหนด หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ดังนี ้
 (1) ให้หัวหน้าส่วนงานน าเสนอแผนพัฒนาส่วนงานในรอบสี่ปีงบประมาณที่ครอบคลุมระยะเวลา
ด ารงต าแหน่ง พร้อมก าหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดในแต่ละปีงบประมาณ เสนอคณะกรรมการพิจารณาเพื่อ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนงาน  และ
แผนพัฒนาส่วนงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้น ามาใช้ในการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานต่อไป  
 (2) ในแต่ละปีงบประมาณ ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน รวมทั้งก าหนดระดับของผลการประเมินและเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ รวมทั้งแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานทราบก่อนเริ่มปีงบประมาณถัดไปไม่น้อยกว่า
หกสิบวัน 
 (3) ทั้งนี้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานอย่างน้อยต้องครอบคลุม
ถึงระดับความส าเร็จของการบรรลุตามค ารับรองการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหัวหน้าส่วนงาน ภาวะความเป็น
ผู้น า (Leadership) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏบิัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
 (4) ให้คณะกรรมการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ สอบทาน รวมทั้งแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม  
เพื่อประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน โดยอาจเชิญผู้เกี่ยวข้อง
มาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการอาจก าหนดวิธีการอื่นใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
 (5) ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า 
ส่วนงานเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่หัวหน้าส่วนงานเสนอรายงานการประเมินตนเองให้
คณะกรรมการแล้ว 
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6. หลักการท างานของคณะกรรมการ  

 ในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
คณะกรรมการยึดหลักการท างาน ดังนี้ 
 6.1 การติดตาม และประเมินผลฯ มุ่งเน้นให้ทราบการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน ปัญหา 
อุปสรรคในการท างาน และการให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนงาน ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปปรับปรุง
และพัฒนาการท างาน 
  อย่างไรก็ตามผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน มิได้เกิด
จากหัวหน้าส่วนงานคนเดียวแตม่ีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ อาทิ ภาควิชา สาขาวิชา บุคลากรสายวิชาการ 
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัย งบประมาณ เป็นต้น จึงต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวด้วย 
 6.2 การท างานที่เป็นกัลยาณมิตรกับหัวหน้าส่วนงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 6.3 เน้นการท างานที่มีส่วนร่วมกับหัวหน้าส่วนงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 6.4 การท างานที่ไม่สร้างภาระแก่ส่วนงาน และหัวหน้าส่วนงานจนเกินไป  
 6.5 ความโปร่งใส ยุติธรรม  
 6.6 มุ่งหวังให้การติดตาม และประเมินผลฯ เป็นกลไกที่จะกระตุ้นให้ส่วนงาน หัวหน้าส่วนงานมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาการท างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
 6.7 การก าหนดระบบ กลไกที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และน ามาใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 
 
7. องค์ประกอบ และค่าน้ าหนักในการติดตาม และประเมินผลฯ  

 คณะกรรมการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ โดยได้รวบรวม 
ประมวลข้อมูลจากการระดมความคิดกับคณบดี หัวหน้าส่วนงาน ข้อบังคับฯ ข้อเสนอแนะ นโยบายจากสภา
มหาวิทยาลัย การประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ฯลฯ มาพิจารณาก าหนดเป็นองค์ประกอบ  
ค่าน้ าหนักการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ดังนี ้

                ตารางที่ 1 องค์ประกอบ ค่าน้ าหนักการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ 
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน 

องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 
มี 4 ด้าน 

ค่า
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 
มี 3 ด้าน 

ค่า
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน
ของส่วนงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ          

ส่วนที่  1 ผลการด าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการประจ าปี  

(ตัวชี้ วัด ค่าเป้ าหมาย จากการเจรจา
ต่อรองกับอธิการบดี) 

50 
 
    30 
 

     
 

ด้านที่ 1 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานของส่วนงาน 
 (น าคะแนนผลการติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานของส่วนงาน มาคิด ร้อยละ 40) 
 

40 

ส่ วน ที่  2  ผลก ารป ระ เมิ น คุ ณ ภ าพ
การศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx 

- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ EdPEx  

- ผลส า เร็ จของการด า เนิ น งาน ตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

    20 
 

(15) 
 

(5) 
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ส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน 
 

ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ
ของบุคลากรในส่วนงาน  

25 ด้านที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คณะ ส่วนงาน  

20 

ด้านที่  3 ความคืบหน้า/ความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

25 ด้านที่ 3 ความเป็นผู้น า (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
(Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของหวัหน้าส่วนงาน 

- การตอบแบบประเมินของบุคลากร 
- การพิจารณาร่วมก้นของคณะกรรมการ 

40 
 
 
 

(20) 
(20) 

ด้านที่ 4 การบริหารจัดการส่วนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (ไม่คิดคะแนน) 

-- 

รวม 100 รวม 100 
 
8. วิธีการคิดคะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ในแต่ละส่วน 

           จากองค์ประกอบของการติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการได้ก าหนดวิธีการคิดคะแนนใน 
แต่ละส่วน ดังนี้           

   8.1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  

 วิธีการคิดคะแนน มีดังน้ี 

 (1) คะแนนส่วนนี้ มาจากการเปรียบเทียบค่าเป้าหมายที่ส่วนงานก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี (ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจาต่อรองกับอธิการบดี) กับผลการด าเนินงานว่าส าเร็จเพียงใด 
(คณะกรรมการ น าข้อมูลผลการด าเนินงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม ก.บ.ม. แล้ว จากกองแผนงาน 
มาใช้) (แบบฟอร์ม ปส.1 หน้า 35) 
 (2) น าผลการด าเนินงานในแต่ละข้อที่ก าหนดไว้ มาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายเพื่อคิดเป็น
คะแนน ซึ่งวิธีคิดคะแนนแบ่งเป็น 2 กรณี คือ ก าหนดเป็นร้อยละ และก าหนดเป็นระยะเวลา ตามตารางที่ 2 ดังนี้ 

 ตารางที่ 2 วิธีการคิดคะแนนผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย                                           
(ก าหนดเป็นร้อยละ) 

คะแนน
ที่ได ้

ผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(ก าหนดเป็นระยะเวลา) 

คะแนน 
ที่ได ้

ด าเนินการส าเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
ร้อยละ 10 ขึ้นไป หรือสูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่
ตกลงไว ้

5.00 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่ก าหนด  
3 เดือนขึ้นไป หรือแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาตาม
เกณฑ์ที่ตกลงไว้ 

5.00 
 

ด าเนินการส าเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ร้อยละ 1-10 หรือสูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ 
ตกลงไว้ 

4.50 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่ก าหนด  
1 เดือนขึ้นไป หรือแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาตาม
เกณฑ์ที่ตกลงไว้ 

4.50 
 

ด าเนินการส าเร็จเท่ากับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 3.50 ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.50 
ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ  
1-10 หรือต่ ากว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้ 

2.50 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จหลังระยะเวลาที่ก าหนด  
1 เดือนขึ้นไป หรือแล้วเสร็จหลังระยะเวลาตาม
เกณฑ์ที่ตกลงไว้ 

2.50 
 

ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 10 
ขึ้นไป หรือต่ ากว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้ 

1.00 ด าเนินการแล้วเสร็จหลังระยะเวลาที่ก าหนด  
3 เดือนขึ้นไป หรือแล้วเสร็จหลังระยะเวลาตาม
เกณฑ์ที่ตกลงไว้ 

1.00 
 

ไม่ได้ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ 0 ไม่ได้ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ 0 
ไม่ได้รับอนุมัติ หรือ เห็นชอบให้ด าเนินการตาม
แผนงาน โครงการที่น าเสนอ/ที่ก าหนดไว้                                  

N/A ไม่ได้รับอนุมัติ หรือ เห็นชอบให้ด าเนินการตาม
แผนงาน โครงการที่น าเสนอ/ที่ก าหนดไว้                                  

N/A 

 (3) น าคะแนนที่ได้จากข้อ (2) ในแต่ละข้อ มารวมกันเป็นคะแนนทั้งหมด และคิดคะแนนเฉลี่ย 
(จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) แล้วน าคะแนนที่ไดแ้ปลงเป็นร้อยละ 
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 (4) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทานข้อมูล และการคิดคะแนน 
      ตัวอย่างการกรอกข้อมูลและคิดคะแนน แบบฟอร์ม ปส.1 หน้า 37 
 
 8.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx 

 วิธีการคิดคะแนน มีดังน้ี 
 (1) คะแนนส่วนนี้  มาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx และ
ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน (คณะกรรมการ น าข้อมูลที่กอง
ประกันคุณภาพการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว มาใช้) (แบบฟอร์ม ปส.2 หน้า 38) 
 (2) น าผลการด าเนินงานมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การคิดคะแนนว่าอยู่ในระดับใด  โดยการคิด
คะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี ้

 (2.1) การคิดคะแนน ส่วนที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx 

การด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ 
ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้นไป 5.00 
ได้รับแจ้งเข้ารับการตรวจเยี่ยมพื้นที่ (Site Visit) หรือได้รับการตรวจเยี่ยมพื้นที่ (Site Visit) แล้ว 4.50 
ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (Screening)  4.00 
ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx  
ผลการประเมินในภาพรวม (7 หมวด) ได้ระดับ Band 2 มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 50 

3.50 
 

ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx  
ผลการประเมินในภาพรวม (7 หมวด) ได้ระดับ Band 2 น้อยกว่า ร้อยละ 50 

1.00 - 2.50 

  น าคะแนนที่ไดแ้ปลงเป็นร้อยละ แล้วคิดเป็นค่าน้ าหนักร้อยละ 15 

 (2.2) การคิดคะแนน ส่วนที่ 2 ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของส่วนงาน (แผนพัฒนาคุณภาพฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย)  

ผลส าเร็จ คะแนนท่ีได ้ 
1.  ร้อยละของผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 80 5.00 
2.  ร้อยละของผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 71 - 80 4.50 
3.  ร้อยละของผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 61 - 70  4.00 
4.  ร้อยละของผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 51 - 60   3.50 
5.  ร้อยละของผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 41 - 50 3.00 
6.  ร้อยละของผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 31 - 40 2.50 
7.  ร้อยละของผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 21 - 30 2.00 
8.  ร้อยละของผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 11 - 20 1.50 
9.  ร้อยละของผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 10 1.00 

  น าคะแนนที่ไดแ้ปลงเป็นร้อยละ แล้วคิดเป็นค่าน้ าหนักร้อยละ 5 

  (2.3) น าคะแนนในส่วนที่ 1 (ข้อ 2.1) รวมกับส่วนที่ 2 (ข้อ 2.2) เป็นร้อยละ 20 
 (3) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทานข้อมูล และการคิดคะแนน 
 
 8.3 ระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน  

 วิธีการคิดคะแนน มีดังน้ี 
 (1) คะแนนส่วนนี้ มาจากการตอบแบบประเมินการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรใน
ส่วนงาน (แบบฟอร์ม ปส.5 หน้า 51) โดยบุคลากรทั้งหมดในส่วนงาน 
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 ทั้งนี้ แบบประเมินฯ ก าหนดระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของ
บุคลากรในส่วนงาน ดังนี ้             

คะแนน ระดับความส าเร็จ/การปฏิบัติ/ความพึงพอใจ 
5 ระดับมากที่สุด  (มากกว่า ร้อยละ 80) 
4 ระดับมาก  (มากกว่า ร้อยละ 70 - 80) 
3 ระดับปานกลาง  (มากกว่า ร้อยละ 50 - 70) 
2 ระดับน้อย  (มากกว่า ร้อยละ 30 - 50) 
1 ระดับน้อยที่สุด  (น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30) 

N/A ไม่มีข้อมูล/ไม่สามารถประเมินในเรื่องนั้นได้ 

 (2) น าคะแนนการตอบแบบประเมินฯ ของบุคลากรทั้งหมดในส่วนงาน มาคิดคะแนนเฉลี่ย (จาก
คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) แลว้น าคะแนนที่ไดแ้ปลงเป็นร้อยละ 
 (3) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน การคิดคะแนน 
 
 8.4 ความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ 
 วิธีการคิดคะแนน มีดังน้ี 
 (1) คะแนนส่วนนี้ มาจากหัวหน้าส่วนงานรายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ (แบบฟอร์ม ปส.3 หน้า 40)  
 (2) หัวหน้าส่วนงาน เสนอรายงานในข้อ (1) ต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพื่อพิจารณาให้
คะแนน โดยพิจารณาให้คะแนนในแต่ละข้อ ตามหลักเกณฑร์ะดับการตอบสนอง และระดับคุณภาพ ดังนี ้  
 (2.1) ระดับการตอบสนอง  

ระดับการตอบสนอง คะแนนที่ได้ 
1.  ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ ได้ร้อยละ 81 - 100 > 4.00 - 5.00 
2.  ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ ได้ร้อยละ 61 - 80 > 3.00 - 4.00 
3.  ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ ได้ร้อยละ 41 - 60 > 2.00 - 3.00 
4.  ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ ได้ร้อยละ 21 - 40 > 1.00 - 2.00 
5.  ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ ได้ร้อยละ 0 - 20    0.00 - 1.00 

  (2.2) ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได้ 

1.  ร้อยละของผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 81 - 100 5.00 
2.  ร้อยละของผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 71 - 80 4.50 
3.  ร้อยละของผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 61 - 70 4.00 
4.  ร้อยละของผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 51 - 60   3.50 
5.  ร้อยละของผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 41 - 50 3.00 
6.  ร้อยละของผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 31 - 40 2.50 
7.  ร้อยละของผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 21 - 30 2.00 
8.  ร้อยละของผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 11 - 20 1.50 
9.  ร้อยละของผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 5 - 10 1.00 
10.  ร้อยละของผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 5 0 

  (2.3) คะแนนเฉลี่ยแต่ละข้อ มาจาก  

 

  

(คะแนนระดับการตอบสนอง + คะแนนระดับคุณภาพ) 
2 
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 (3) น าคะแนนที่ได้จากข้อ (2.3) ในแต่ละข้อ มารวมกันเป็นคะแนนทั้งหมด และคิดคะแนนเฉลี่ย 
(จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) แล้วน าคะแนนที่ไดแ้ปลงเป็นร้อยละ 
 (4) คณะกรรมการ พิจารณารายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
จากการติดตาม และประเมินผลฯ ตามที่คณะกรรมการประจ าส่วนงานเสนอมา แล้วให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์
ระดับการตอบสนอง และระดับคุณภาพ ในข้อ (2.1)-(2.2) 

      ตัวอย่างการกรอกข้อมูลและคิดคะแนน แบบฟอร์ม ปส.3 หน้า 45 
 

             8.5 การบริหารจัดการส่วนงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา (ไม่คิดคะแนน) 
 (1) คะแนนส่วนนี้ มาจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) (แบบฟอร์ม ปส.6 หน้า 54) ผ่านระบบ online 
 ทั้งนี้ แบบสอบถามฯ ก าหนดคะแนนความคิดเห็นต่อการบริหารงานของคณะ เป็นดังนี ้ 

คะแนน ระดับความส าเร็จ/การปฏิบัติ/ความพึงพอใจ 
5 ระดับมากที่สุด  (มากกว่า ร้อยละ 80) 
4 ระดับมาก  (มากกว่า ร้อยละ 70 - 80) 
3 ระดับปานกลาง  (มากกว่า ร้อยละ 50 - 70) 
2 ระดับน้อย  (มากกว่า ร้อยละ 30 - 50) 
1 ระดับน้อยที่สุด  (นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30) 

N/A ไม่มีข้อมูล/ไม่สามารถประเมินในเรื่องนั้นได้ 

        (2) น าคะแนนการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาแต่ละคณะ มาคิดคะแนนเฉลี่ย (จากคะแนน
เต็ม 5.00 คะแนน)    
 
   8.6 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน 

 วิธีการคิดคะแนน มีดังน้ี 
 (1) คะแนนส่วนนี้ มาจากการเปรียบเทียบค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน (ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย (เฉพาะตัวชี้วัดที่ไม่ซ้ ากับ
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ที่เจรจาต่อรองกับอธิการบดี ในส่วนที่ 1 การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
ส่วนงาน) กับผลการด าเนินงานว่าส าเร็จเพียงใด โดยหัวหน้าส่วนงานรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คณะ ส่วนงาน (แบบฟอร์ม ปส.4 หน้า 48) 
 (2) น าผลการด าเนินงานในแต่ละข้อที่ก าหนดไว้ มาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายเพื่อคิดเป็น
คะแนน ซึ่งวิธีคิดคะแนนแบ่งเป็น 2 กรณี คือ ก าหนดเป็นร้อยละ และก าหนดเป็นระยะเวลา ตามตารางที่ 2 
หน้า 7 
 (3) น าคะแนนที่ได้จากข้อ (2) ในแต่ละข้อ มารวมกันเป็นคะแนนทั้งหมด และคิดคะแนนเฉลี่ย 
(จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) แล้วน าคะแนนที่ไดแ้ปลงเป็นร้อยละ 
 (4) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทานข้อมูล และการคิดคะแนน 
      ตัวอย่างการกรอกข้อมูลและคิดคะแนน แบบฟอร์ม ปส.4 หน้า 50 
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 8.7 ความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
(Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
 วิธีการคิดคะแนน มีดังน้ี 
 (1) คะแนนส่วนนี้ มาจากการตอบแบบประเมินความเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนส่วนงาน  และ
คุณลักษณะส่วนบุคคลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (แบบฟอร์ม ปส.5 หน้า 51) โดย
บุคลากรทั้งหมดในส่วนงาน 
 ทั้งนี้ แบบประเมินฯ ก าหนดคะแนนความคิดเห็นต่อความเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนส่วนงาน 
และคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน เป็นดังนี ้                                

คะแนน ระดับความส าเร็จ/การปฏิบัติ/พฤติกรรม 
5 ระดับมากที่สุด  (มากกว่า ร้อยละ 80) 
4 ระดับมาก  (มากกว่า ร้อยละ 70 - 80) 
3 ระดับปานกลาง  (มากกว่า ร้อยละ 50 - 70) 
2 ระดับน้อย  (มากกว่า ร้อยละ 30 - 50) 
1 ระดับน้อยที่สุด  (น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30) 

N/A ไม่มีข้อมูล/ไม่สามารถประเมินในเรื่องนั้นได้ 

 (2) น าคะแนนการตอบแบบประเมินฯ ของบุคลากรในส่วนงานทั้งหมด มาคิดคะแนนเฉลี่ย (จาก
คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) แล้วน าคะแนนที่ได้แปลงเป็นร้อยละ 
 (4) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทานข้อมูล และการคิดคะแนน      
                       
9. การแปลความหมายคะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ 

 9.1 น าผลการด าเนินงานของส่วนงาน มาค านวณตามองค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก และหลักเกณฑ์
วิธีการคิดคะแนนที่ก าหนดในข้อ 8 แล้วค านวณเป็นคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินการของ
ส่วนงาน คิดคะแนนเป็นร้อยละ ใชท้ศนิยม 2 ต าแหน่ง  
            9.2 น าผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน มาค านวณตามองค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก และ
หลักเกณฑ์วิธีการคิดคะแนนที่ก าหนดในข้อ 8 แล้วค านวณเป็นคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน คิดคะแนนเป็นร้อยละ ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
 9.3 น าคะแนน (ร้อยละ) ที่ค านวณได้จากข้อ 9.1 ข้อ 9.2 มาเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งแบ่ง
ระดับความส าเร็จเป็น 6 ระดับ ดังนี ้

 ตารางที่ 3 ระดับความส าเร็จในการติดตาม และประเมินผลฯ 
ร้อยละ ระดับความส าเร็จ 

คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป ดีเด่น 
คะแนนร้อยละ 80-89 ดีมาก 
คะแนนร้อยละ 70-79 ดี 
คะแนนร้อยละ 60-69 ปานกลาง 
คะแนนร้อยละ 50-59 น้อย 
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50 ต้องปรับปรุง 

                  ทั้งนีก้ารแปลความหมายคะแนนระดับความส าเร็จในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน 
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10. การตรวจสอบ สอบทานข้อมูล             

        การตรวจสอบ สอบทานข้อมูลของคณะกรรมการ มีการด าเนินการ อาทิ   
        10.1 คณะกรรมการ สนทนากับหัวหน้าส่วนงานในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับ ร่าง รายงานผลการ
ติดตาม และประเมินผลฯ 
 10.2 เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองแผนงาน กองประกันคุณภาพการศึกษา มาให้ข้อมูล ชี้แจง 
แสดงเอกสาร หลักฐาน ฯลฯ 
        10.3 คณะกรรมการ สนทนากับผู้เกี่ยวข้อง สอบถาม สอบทานในประเด็นต่างๆ 
 
11. การจัดท ารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน   

 ตามที่ข้อ 8 (3) ของข้อบังคับ ก าหนดให้ คณะกรรรมการอาจพิจารณาให้ท ารายงานการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานรวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงานได้ 
 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจัดท ารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน เป็นเล่มเดียวกันเพื่อให้เห็นภาพรวมการด าเนินการของ 
ส่วนงาน และการปฏิบัตหิน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานทั้งหมดในมหาวิทยาลัย  
 ส าหรับรูปเล่มของรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประกอบด้วย อาท ิ
 11.1 บทสรุปผู้บริหาร  
 11.2 ผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และผลการตดิตาม และประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564/ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 11.3 การด าเนินงานที่มีความก้าวหน้า จุดที่ควรพัฒนา 
 11.4 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานและหัวหน้าส่วนงาน 
 11.5 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในภาพรวม   
 
12. การเผยแพร่ผลการติดตาม และประเมินผลฯ 

 เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ แล้ว จะด าเนินการ
เผยแพร ่ดังนี ้
 12.1 นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ให้แต่ละส่วนงานทราบ และให้หัวหน้าส่วนงานน าไปพิจารณาปรับปรุง
และพัฒนาการท างานต่อไป รวมทั้งให้หัวหน้าส่วนงานน าไปเผยแพร่ให้คณะกรรมการประจ าส่วนงาน บุคลากร 
และนักศึกษาทราบด้วย 
 12.2 ฝ่ายเลขานุการ เผยแพร่ รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ 
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ในเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
(http://www.council.su.ac.th) หัวข้อ การติดตาม และประเมินผลส่วนงาน และหัวหน้าส่วนงาน 
 หมายเหตุ การเผยแพร่ต่างๆ อาจะปรับเปลี่ยนตามที่สภามหาวิทยาลัยจะก าหนดต่อไป 
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13. การน าผลการติดตาม และประเมินผลฯ ไปใช้ประโยชน์ 

 13.1 หัวหน้าส่วนงานรับทราบผลการด าเนินงาน และน าไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 13.2 อธิการบดี   
 - ก ากับติดตามการท างาน รวมทั้งการสนับสนุน ผลักดันการท างานของแต่ละส่วนงาน ได้อย่าง
ครบถ้วน ชัดเจน  
 - น าผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน การให้เงินรางวัล หรือค่าตอบแทนอื่นที่เกี่ยวข้อง  

 13.3 สภามหาวิทยาลัย  
 - สนับสนุน ผลักดัน ให้ข้อเสนอแนะในการท างานของแต่ละส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน  
 13.4 ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มอื่นๆ อาทิ คณะกรรมการประจ าส่วนงาน บุคลากร นักศึกษา 
                - รับทราบผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน และร่วมมือ
กันท างานเพ่ือพัฒนาส่วนงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ส่วนที่ 2 
แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

         จากองค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการได้ก าหนดรายละเอียดขั้นตอน วิธีการด าเนินการ 
และการเก็บข้อมูล ดังนี้  
 

1. แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

 1.1 องค์ประกอบและค่าน้ าหนัก การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีดังน้ี 

ส่วนงาน 
องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 

มี 4 ด้าน 
ค่าน้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของส่วนงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ          
ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
(ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจาต่อรองกับอธิการบดี) 

50 
   30 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx 
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx  
- ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

20 
(15) 
(5) 

ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน  25 
ด้านที่ 3 ความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และ

ประเมินผลฯ 
25 

ด้านที่ 4 การบริหารจัดการส่วนงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา (ไม่คิดคะแนน) -- 
รวม 100 

 1.2 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล การคิดคะแนนโดยสรุป  
 1.2.1 คณะกรรมการ มีหนังสือถึงหัวหน้าส่วนงาน ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ 
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน พร้อมแบบฟอร์มต่างๆ  
 1.2.2 หัวหน้าส่วนงาน รายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน ซึ่งมีองค์ประกอบการติดตาม 
และประเมินผลฯ 4 ด้าน ตามตารางข้างบนนี้  
 1.2.3 คณะกรรมการ รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ สอบทานข้อมูลและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 1.2.4 คณะกรรมการ จัดท ารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ แล้วน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

            1.3 รายละเอียดวิธีการกรอกข้อมูล การเก็บข้อมูล และการคิดคะแนนในแต่ละส่วน มดีงันี้   

 ด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของส่วนงาน  (ค่าน  าหนักร้อยละ 50) 
ประกอบด้วย 2 ส่วน 

 ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จาก
การเจรจาต่อรองกับอธิการบดี) (ค่าน้ าหนักร้อยละ 30)  

 

การติดตาม และประเมินผลฯ                              

2. คณะกรรมการส่งสรุป ร่าง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผลฯ ให้หัวหน้า
ส่วนงานรบัทราบ และเชิญมาสนทนาเพื่อ
สอบถาม สอบทานในประเด็นต่างๆ 
รวมทั้งเปิดโอกาสใหห้ัวหน้าส่วนงานได้
ชี้แจงในประเด็นต่างๆ  

3. คณะกรรมการเสนอ ร่าง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผลฯ ต่อสภาฯ  

4. นายกสภาฯ ส่งผลการประเมินให้
หัวหน้าส่วนงานน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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 1) ขั้นตอนการกรอกข้อมูลของส่วนงาน/มหาวิทยาลัย 
 1.1) ประมาณเดือนตุลาคมของแต่ละปี หัวหน้าส่วนงาน กรอกข้อมูลผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564/ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ MIS ตามที่
กองแผนงานก าหนด 
 1.2) ประมาณปลายเดือนตุลาคมของแต่ละปี กองแผนงาน รวบรวมข้อมูล และจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของทุกส่วนงาน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.)  
 1.3) ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) พิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของทุกส่วนงาน
ตามที่กองแผนงานเสนอ 
                            1.4) คณะกรรมการ ประสานกับกองแผนงาน น าข้อมูลตามข้อ 1.3) มาใช้ในส่วนที่ 1 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี 
 ให้หัวหน้าส่วนงานรายงานเฉพาะในส่วนปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564/ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแบบฟอร์ม ปส.1 หน้า 35 
                           1.5) หัวหน้าส่วนงาน รวบรวมข้อมูลปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในส่วนที่ 1 (ข้อ 1.4)) ไว้
น าไปจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564/ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเสนอคณะกรรมการต่อไป 

 2) ขั้นตอนตรวจสอบ สอบทานข้อมูล และคิดคะแนนของคณะกรรมการ 
 2.1) คณะกรรมการพิจารณา ตรวจสอบ สอบทานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564/ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุม ก.บ.ม. แล้ว (ข้อ 1.3)) 
 กรณีพบว่าข้อมูลที่รายงานในระบบ MIS/ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม ก.บ.ม. 
แล้ว มีความคลาดเคลื่อน จะด าเนินการดังนี้ 
 - แจ้งให้ส่วนงานประสานงานกับกองแผนงานโดยตรงเพื่อตรวจสอบ สอบทาน
และปรับแก้ไข และให้กองแผนงานเสนอเรื่องถึงคณะกรรรมการตามล าดับ 
 - กองแผนงานพบว่ามีความคลาดเคลื่อนให้เสนอเรื่องมาที่คณะกรรมการโดย
ผ่านรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ และอธิการบดีตามล าดับ  
 2.2) พิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในตารางที่ 2 หน้า 7 (ค่าคะแนนแปลง 
เป็นร้อยละ)  
 ส าหรับปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ คณะกรรมการจะรวบรวม
และประมวลน ามาพิจารณาประกอบการจัดท ารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ และ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx (ค่าน้ าหนัก 
ร้อยละ 20)  

 1) ขั้นตอนการกรอกข้อมูลของส่วนงาน/มหาวิทยาลัย 
 1.1) ส่วนงาน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx  
ปีการศึกษา 2563/ปีการศึกษา 2564  
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                          1.2) ประมาณเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมของแต่ละปี มหาวิทยาลัยโดยกองประกัน
คุณภาพการศึกษา จะรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ต่อสภา
มหาวิทยาลัย  
                         1.3) คณะกรรมการ ประสานกับกองประกันคุณภาพการศึกษา น าข้อมูลตามข้อ 1.2) 
มาใช้ในส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx  
 ให้หัวหน้าส่วนงานรายงานเฉพาะในส่วนปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2563 /ปีการศึกษา 2564 ในแบบฟอร์ม ปส.2 หน้า 38 
                         1.4) หัวหน้าส่วนงาน รวบรวมข้อมูลปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในส่วนที่ 2 (ข้อ 1.3)) ไว้
น าไปจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564/ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และน าเสนอคณะกรรมการต่อไป 

                     2) ขั้นตอนตรวจสอบ สอบทานข้อมูล และคิดคะแนนของคณะกรรมการ 
 2.1) คณะกรรมการพิจารณา ตรวจสอบ สอบทานข้อมูลรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx และผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา 2563/ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย แล้ว (ข้อ 1.2)) 
 2.2) พิจารณาให้คะแนน ตามเกณฑท์ี่ก าหนดในหน้า 8 (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)  
 ส าหรับปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ คณะกรรมการจะรวบรวม
และประมวลน ามาพิจารณาประกอบการจัดท ารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
         ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน  (ค่าน  าหนัก 
ร้อยละ 25) 

 1) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากร 
 1.1) คณะกรรมการ แจ้งหัวหน้าส่วนงาน/เลขานุการส่วนงาน ให้ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรทราบเรื่องการติดตาม และประเมินผลฯ และขอความร่วมมือบุคลากรของส่วนงาน เข้ามาตอบแบบ
ประเมินการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน (แบบฟอร์ม ปส.5 หน้า 51) ผ่านระบบ 
online  
 1.2) ฝ่ายเลขานุการ น าแบบประเมินการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากร 
ในส่วนงาน ไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร (http://www.council.su.ac.th) 
และผ่านรูปแบบอื่นๆ อาทิ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
 1.3) บุคลากรของส่วนงาน ตอบแบบประเมินฯ ผ่านระบบ online  

 2) ขั้นตอนตรวจสอบ สอบทานข้อมูล และคิดคะแนนของคณะกรรมการ 
 2.1) คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการ รวบรวมข้อมูลการตอบแบบประเมินฯ 
ของบุคลากร น ามาวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลข้อมูลของแต่ละคณะ  
                         2.2) ฝ่ายเลขานุการ เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณา ตรวจสอบ 
สอบทาน    
 ส าหรับปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะต่างๆ ของบุคลากร 
คณะกรรมการจะรวบรวม และประมวลน ามาพิจารณาประกอบการจัดท ารายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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 ด้านที่ 3 ความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม 
และประเมินผลฯ (ค่าน  าหนักร้อยละ 25) 

 การรายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ในแต่ละปี จะมีข้อเสนอแนะจากการติดตาม 
และประเมินผลฯ เพื่อให้ส่วนงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งคณะกรรมการจะ
ประมวลมาจากการสนทนากับผู้ทรงคุณวุฒิประจ าส่วนงาน บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา 
รายงานผลการด าเนินการของส่วนงาน และการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการ  
                    คณะกรรมการก าหนดให้หัวหน้าส่วนงานรายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ในปีถัดมา เพื่อให้ทราบความส าเร็จ/ความ
คืบหน้าในการปรับปรุงและพัฒนา รวมถึงปัญหา อุปสรรคต่างๆ  

 1) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากส่วนงาน 
 1.1) หัวหน้าส่วนงาน รายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ปส.3 หน้า 40 พร้อมสรุปปญัหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ  
                         1.2) หัวหน้าส่วนงาน จัดส่งรายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ตามข้อ 1.1) ให้คณะกรรมการประจ าส่วนงานพิจารณาให้
คะแนน 
                     1.3) คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ประชุมพิจารณารายงานความคืบหน้า/
ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563/
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพิจารณาให้คะแนนในแต่ละข้อโดยใช้เกณฑ ์
 (1) ระดับการตอบสนอง  
 (2) ระดับคุณภาพ 
 เกณฑ์การให้คะแนน หน้า 9  
 น าคะแนนของทุกข้อมารวมกันแล้วคิดคะแนนเฉลี่ย (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
 1.4) คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ส่งรายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563/ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 พร้อมคะแนน ให้เลขานุการส่วนงาน โดยจัดท าเป็นเอกสารลับ 
 1.5) เลขานุการส่วนงาน ส่งรายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อม
คะแนน ให้คณะกรรมการ  

  2) ขั้นตอนตรวจสอบ สอบทานข้อมูล และคิดคะแนนของคณะกรรมการ 
 2.1) คณะกรรมการพิจารณา ตรวจสอบ สอบทานข้อมูลรายงานความคืบหน้า/
ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563/
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                  2.2) คณะกรรมการ พิจารณาให้คะแนนในแต่ละข้อโดยใช้เกณฑ ์
 (1) ระดับการตอบสนอง  
 (2) ระดับคุณภาพ 
 เกณฑ์การให้คะแนน หน้า 9  
 น าคะแนนของทุกข้อมารวมกันแล้วคิดคะแนนเฉลี่ย (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
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 ส าหรับปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ คณะกรรมการจะรวบรวม
และประมวลน ามาพิจารณาประกอบการจัดท ารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ และ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
  ด้านที่ 4 การบริหารจัดการส่วนงานตามความคิดเหน็ของนักศึกษา (ไม่คิดคะแนน) 

 คณะมีพันธกิจหลักคือการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการการให้บริการของคณะ
จึงด าเนินการเพื่อให้นักศึกษาได้รับความสะดวก เอื้ออ านวยต่อการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
อย่างมีความสุข มีคุณภาพ ฯลฯ การรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษาจึงเป็นส่วนส าคัญที่จะน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการท างานของส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานต่อไป  

 1) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษา 
 1.1) คณะกรรมการ แจ้งเลขานุการส่วนงาน/กรรมการนักศึกษาของคณะ ให้
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเรื่องการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน และเข้ามาตอบแบบประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอร์ม 
ปส.6 หน้า 54) ผ่านระบบ online  
 1.2) ฝ่ายเลขานุการ น าแบบประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ไป
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร (http://www.council.su.ac.th) และผ่าน
รูปแบบอื่นๆ อาทิ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย SU Smart App 
 1.3) นักศึกษา ตอบแบบประเมินฯ ผ่านระบบ online  

 2) ขั้นตอนตรวจสอบ สอบทานข้อมูล และคิดคะแนนของคณะกรรมการ 
 2.1) คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการ รวบรวมข้อมูลการตอบแบบประเมินฯ 
ของนักศึกษา น ามาวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลข้อมูลของแต่ละคณะ  
                         2.2) ฝ่ายเลขานุการ เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณา ตรวจสอบ 
สอบทาน    
 ส าหรับปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ของนักศึกษา 
คณะกรรมการจะรวบรวม และประมวลน ามาพิจารณาประกอบการจัดท ารายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป รวมทั้งส่งให้อธิการบดีน าไปใช้ประโยชน์ในการท างานต่อไป 
 
2. สรุปองค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ ค่าน้ าหนัก และวิธีการเก็บข้อมูล 

 จากองค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก รายละเอียดวิธีการเก็บข้อมูล การคิดคะแนนในข้อ 1 น ามาสรุปได้                 
ดังแสดงในตารางที่ 4 

 ตารางที่ 4 สรุปองค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การคิดคะแนนการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564/ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์ประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

ค่าน้ าหนัก 
ร้อยละ วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล 

ด้ านที่  1  ระดั บความส า เร็จ ในการ
ด าเนินงานของส่วนงาน ประกอบด้วย  
2 ส่วน คือ 

50  

 ส่วนที่  1  ผลการด า เนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี  

(ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจา

      30 
 
 

1. หัวหน้าส่วนงาน รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564/ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ตามแบบฟอร์ม ปส.1 เฉพาะในส่วนของปัญหา 
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องค์ประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

ค่าน้ าหนัก 
ร้อยละ วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล 

ต่อรองกับอธิการบดี) 
 
 

 
 
 

อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี    
2. คณะกรรมการ น าข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564/ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจาต่อรองกับ
อธิการบดี) ซึ่งกองแผนงานด าเนินการและผ่านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แล้ว มาใช้  
3. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และคิดคะแนน
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
     ส าหรับปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ 
คณะกรมการน ามาประกอบการจัดท ารายงานผลการติดตาม
และประเมินผลฯ 

 ส่วนที่  2 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx 
 - ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ EdPEx  
 - ผลส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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(15) 
 

(5) 

1. หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2563/ปีการศึกษา 2564 
ตามแบบฟอร์ม ปส.2 เฉพาะในส่วนของปัญหา อุปสรรค แนว
ทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ การด าเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx  
2. คณะกรรมการ น าข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx และผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563/
ปีการศึกษา 2564 ที่กองประกันคุณภาพการศึกษา น าเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย มาใช้ 
3. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และคิดคะแนน
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
        ส าหรับปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ 
คณะกรมการน ามาประกอบการจัดท ารายงานผลการติดตาม
และประเมินผลฯ 

ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน 

25 1. คณะกรรมการ แจ้งหัวหน้าส่วนงาน/เลขานุการส่วนงาน ให้
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบเรื่องการติดตาม และประเมิน      
ผลฯ และขอความร่วมมือบุคลากรตอบแบบประเมินการมีส่วน
ร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน (แบบฟอร์ม ปส.5) 
ผ่านระบบ online 
2. ฝ่ายเลขานุการ เผยแพร่แบบประเมินฯ ในเว็บไชต์ของ             
สนง.สภาฯ และผ่านรูปแบบอื่นๆ อาทิ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย  
3. บุคลากรตอบแบบประเมินฯ ผ่านระบบ online 
4. คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการ รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูลของแต่ละคณะวิชา 
5. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน การคิดคะแนน
ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
      ส าหรับปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ 
คณะกรมการน ามาประกอบการจัดท ารายงานผลการติดตาม
และประเมินผลฯ 

ด้านที่ 3 ความคืบหน้า/ความส าเร็จใน
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ 
                                              

25 1. หัวหน้าส่วนงาน รายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563/ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 
(แบบฟอร์ม ปส.3) พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการ
แก้ไขปัญหา ฯลฯ  
2. คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ประเมินให้คะแนนโดยใช้
เกณฑ์ (1) ระดับการตอบสนอง (2) ระดับคุณภาพ (ค่าคะแนน
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องค์ประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

ค่าน้ าหนัก 
ร้อยละ วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล 

แปลงเป็นร้อยละ) และส่งผลการประเมินให้เลขานุการส่วนงาน 
โดยจัดท าเป็นเอกสารลับ 
3. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และคิดคะแนน
โดยใช้ เกณฑ์  (1) ระดับการตอบสนอง (2) ระดับคุณภาพ  
(ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)  

ส าหรับปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ 
คณะกรมการน ามาประกอบการจัดท ารายงานผลการติดตาม
และประเมินผลฯ 

ด้านที่ 4 การบริหารจัดการส่วนงานตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษา 

ไม่คิด
คะแนน 

1. คณะกรรมการ แจ้งเลขานุการส่วนงาน/คณะกรรมการ
นักศึกษาของคณะ ให้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเรื่องการ
ติดตาม และประเมินผลฯ และขอความร่วมมือให้เข้ามาตอบ
แบบประเมินการบริหารงานของคณ ะ (โดยนั กศึ กษา) 
(แบบฟอร์ม ปส.6) ผ่านระบบ online 
2. ฝ่ายเลขานุการ เผยแพร่แบบประเมินฯ ในเว็บไชต์ของ             
สนง.สภาฯ และผ่านรูปแบบอื่นๆ อาทิ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย SU 
Smart App 
3. นักศึกษาตอบแบบประเมินฯ ผ่านระบบ online 
4. คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการ รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูลของแต่ละคณะ 
5. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน การคิดคะแนน
ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ  
     ส าห รั บ ค วาม คิ ด เห็ น  ข้ อ เสน อ แน ะขอ งนั ก ศึ ก ษ า                       
คณะกรมการน ามาประกอบการจัดท ารายงานผลการติดตาม
และประเมินผลฯ และน าเสนออธิการบดีน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  

รวม 100  
 
3. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

 3.1 น าคะแนนการด าเนินงาน มาคิดคะแนนเป็นค่าร้อยละ ทศนิยม 2 หลัก (คะแนนเต็ม 100) ดังนี ้ 
คะแนนด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของส่วนงาน มาจาก 2 ส่วน 

คะแนนส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
(ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจาต่อรองกับอธิการบดี) +  
คะแนนส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx 
 - ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx  
 - ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ร้อยละ 50 
 ร้อยละ 30 
 
 ร้อยละ 20 

(ร้อยละ 15) 
(ร้อยละ 5) 

คะแนนด้านที่ 2 ระดับมีการส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน    ร้อยละ 25 
คะแนนด้านที ่3 ความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม 

และประเมินผลฯ 
ร้อยละ 25 

ด้านที่ 4 การบริหารจัดการส่วนงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา ไม่น ามาคิดคะแนน 
คะแนนรวม  คะแนนด้านที่ 1 + คะแนนด้านที่ 2 + คะแนนด้านที่ 3 ร้อยละ 100 
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  3.2 ก าหนดระดบัความส าเร็จในการด าเนินงานของส่วนงาน ดังนี ้
ร้อยละ ระดับความส าเร็จ 

คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป ดีเด่น 
คะแนนร้อยละ 80-89 ดีมาก 
คะแนนร้อยละ 70-79 ดี 
คะแนนร้อยละ 60-69 ปานกลาง 
คะแนนร้อยละ 50-59 น้อย 

คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50 ต้องปรับปรุง 
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แผนภาพที่ 1 สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564/ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  

 

ด้านที่ 4 
การบริหารจัดการ
ส่วนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา  
(ไม่คิดคะแนน) 

 

ด้านที่ 2 
ระดับการมีส่วนร่วม
และความร่วมมือของ
บุคลากรในส่วนงาน  
(ค่าน้ าหนัก 25) 

 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการเก็บข้อมูล 

1. คณะกรรมการ แจ้งหัวหน้าส่วนงาน/เลขานุการส่วนงาน ให้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบเรื่องการติดตาม และประเมินผลฯ 
และเข้ามาตอบแบบประเมินการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน (แบบฟอร์ม ปส.5)  
2. บุคลากรตอบแบบประเมินฯ ผ่านระบบ online 
3. คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูล (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)  
4. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน การคิดคะแนน 
 

1. คณะกรรมการ แจ้งเลขานุการส่วนงาน/คณะกรรมการนักศึกษา ให้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเร่ืองการติดตาม และ
ประเมินผลฯ และเข้ามาตอบแบบประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอร์ม ปส.6)  
2. นักศึกษาตอบแบบประเมิน ผ่านระบบ online 
3. คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูล (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)  
4. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน การคิดคะแนน 
 

ด้านที่ 3 
ความคืบหน้า/
ความส าเร็จในการ
ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะจาก 
การติดตาม และ
ประเมินผลฯ 
(ค่าน้ าหนัก 25) 

 

1. หัวหน้าส่วนงาน รายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์ม ปส.3) เสนอให้คณะกรรมการประจ าส่วนงาน  
2. คณะกรรมการประจ าส่วนงาน พิจารณาให้คะแนน และส่งผลให้เลขานุการส่วนงาน (จัดท าเป็นเอกสารลับ)  
3. เลขานุการส่วนงาน ส่งให้คณะกรรมการ 
4. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และพิจารณาให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
 

ด้านที่ 1 
ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินงานของ
ส่วนงาน 
(ค่าน้ าหนัก 50)  

 

ส่วนที่ 1  
ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าป ี
(ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จากการ
เจรจาต่อรองกับอธิการบดี) 
(ค่าน้ าหนัก 30)  

ส่วนที่ 2  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ EdPEx (ค่าน้ าหนัก 20) 

- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ EdPEx (ค่าน้ าหนัก 15) 

- ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา (ค่าน้ าหนัก 5) 
 

1. หัวหน้าส่วนงาน รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย จากการเจรจาต่อรองกับอธิการบดี เฉพาะในส่วนของปัญหา อุปสรรค แนว
ทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ (แบบฟอร์ม ปส.1) 
2. คณะกรรมการ น าข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งกองแผนงาน
ด าเนินการ และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม ก.บ.ม. แล้ว มาใช้  
3. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และคิดคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 

1. หัวหน้าส่วนงาน รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ 
EdPEx เฉพาะในส่วนของปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ 
(แบบฟอร์ม ปส.2)  
2. คณะกรรมการ น าข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ 
EdPEx และผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ที่กองประกันคุณภาพการศึกษาน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย มาใช้  
3. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และคิดคะแนนตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
 

คะแนน 
ด้านที่ 2 

ขั้นตอนการประมวลผล 
 

การแปลความหมาย 
 ร้อยละ   ระดับความส าเร็จ 
 90 ขึ้นไป ดีเด่น 
 80-89 ดีมาก 
 70-79 ดี 
 60-69 ปานกลาง 
 50-59 น้อย 
 น้อยกว่า 50 ต้องปรับปรุง 

คะแนน 
ด้านที่ 3 

คะแนน 
ด้านที่ 1 

 

1. คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 
จัดท า ร่าง รายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลฯ                              

 

1. คณะกรรมการ เชิญผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ทรงวุฒิในคณะกรรมการประจ า
ส่วนงาน คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ผู้แทนสายวิชาการ สาย
สนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า มาสนทนากลุ่มในประเด็นต่างๆ  
(การสนทนากลุ่ม ไม่มีคะแนน) 
2. คณะกรรมการ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และสรุปผล 
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2. คณะกรรมการ ส่งสรุป ร่าง รายงาน
ผลการติดตาม และประเมินผลฯ ให้
หัวหน้าส่วนงานรับทราบในเบื้องต้น 
และเชิญมาสนทนา 

3. คณะกรรมการ เสนอ ร่าง รายงาน
ผลการติดตาม และประเมินผลฯ ต่อ
สภามหาวิทยาลัย 

4. นายกสภามหาวิทยาลัย ส่งรายงาน
ผลการติดตาม และประเมินผลฯ ให้
หัวหน้าส่วนงานน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

คะแนนผลการด าเนินงาน 
ของส่วนงาน 

(คะแนนด้านที่ 1+2+3) 
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ส่วนที่ 3 
แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏบิัติหน้าทีข่องหัวหน้าส่วนงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 จากองค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการได้ก าหนดรายละเอียดขั้นตอน 
วิธีการด าเนินการ และการเก็บข้อมูล ดังนี้  
         

1. แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  

 1.1 องค์ประกอบและค่าน้ าหนัก การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีดังน้ี 

หัวหน้าส่วนงาน 
องค์ประกอบในการติดตาม และประเมินผลฯ 

มี 3 ด้าน 
ค่าน้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ด้านที่ 1 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 40 
ด้านที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน 
 (รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน  

ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยรายงานเฉพาะตัวชี้วัดที่ไม่ซ้ ากับตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ที่เจรจาต่อรองกับอธิการบดี ในส่วนที่ 1 การติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน) 

20 

ด้านที่ 3 ความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
(Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 

 - การตอบแบบประเมินของบุคลากร 
 - การพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการ  

40 
 

(20) 
(20) 

รวม 100 
 

           1.2 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล การคิดคะแนนโดยสรุป  
 1.2.1 คณะกรรมการ มีหนังสือถึงหัวหน้าส่วนงาน ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ 
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน พร้อมแบบฟอร์มต่างๆ  
 1.2.2 หัวหน้าส่วนงาน  รายงานผลการด าเนินงานในส่วนของหัวหน้าส่วนงาน ซึ่ งมี
องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 3 ด้าน ตามตารางข้างบนนี้   
 1.2.3 คณะกรรมการ รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ สอบทานข้อมูลและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
                  1.2.4 คณะกรรมการ จัดท ารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย 

            1.3 รายละเอียดวิธีการกรอกข้อมูล การเก็บข้อมลู และการคิดคะแนนในแตล่ะส่วน มีดังน้ี   
  ด้านที่ 1 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน (ค่าน  าหนัก 
ร้อยละ 40) 

 1) ขั้นตอนการเก็บข้อมูลและคิดคะแนนของคณะกรรมการ 
                         1.1) ฝ่ายเลขานุการ น าคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ 
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564/ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 น ามาคิด ร้อยละ 40 
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                       1.2) คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานข้อมูล และการคิดคะแนน 

 
 ด้านที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน (ค่าน  าหนักร้อยละ 20)  

 1) ขั้นตอนการกรอกข้อมูลของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1.1) หัวหน้าส่วนงาน น าแผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย มารายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยรายงานเฉพาะตัวชี้วัดที่ไม่ซ้ ากับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ที่เจรจาต่อรองกับอธิการบดี (ในส่วนที่ 1 การติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานฯ) โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ปส.4 หน้า 48 และคิดคะแนน
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ในตารางที่ 2 หน้า 7 (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนว
ทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ  
 1.2) หัวหน้าส่วนงาน รวบรวมด้านที่ 2 ไว้น าไปจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเสนอคณะกรรมการ
ต่อไป 

 2) ขั้นตอนตรวจสอบ สอบทานข้อมูล และคิดคะแนนของคณะกรรมการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564    
                           คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทานข้อมูลตามที่หัวหน้าส่วนงานเสนอมา 
 และให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในตารางที่ 2 หน้า 7 (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)  
 ส าหรับปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ คณะกรรมการจะรวบรวม
และประมวลน ามาพิจารณาประกอบการจัดท ารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ และ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 3) ขั้นตอนการด าเนินการของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 3.1) ประมาณเดือนสิงหาคม 2564 คณะกรรมการมีหนังสือถึงหัวหน้าส่วนงาน เรื่อง 
การเตรียมความพร้อมของแผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน ที่จะใช้ในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยแจ้งให้ส่วนงานที่ประสงค์จะปรับแผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน (แผนพัฒนาฯ ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาฯ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถเสนอคณะกรรมการพิจารณาเพื่อใช้
ประกอบการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 
 3.2) ส่วนงานที่ประสงค์จะปรับแผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน (แผนพัฒนาฯ ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสภาฯ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 น าเสนอการปรับแผนฯ ต่ออธิการบดี (ในฐานะ
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ) 
 3.3) อธิการบดี รวบรวมน าเสนอคณะกรรมการ  
 3.4) คณะกรรมการ ด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 

 4) ขั้นตอนการกรอกข้อมูลของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ด าเนินการตามแนวทาง ขั้นตอนในข้อ 1) 

 5) ขั้นตอนตรวจสอบ สอบทานข้อมูล และคิดคะแนนของคณะกรรมการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565    
 ด าเนินการตามแนวทาง ขั้นตอนในข้อ 2) 
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 ด้านที่ 3 ความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วน
บุคคล (Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (ค่าน  าหนักร้อยละ 40) 

 ความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
(Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ในครั้งนี้กรอบแนวคิดคณะกรรมการ ได้ยึด
ตาม ข้อ 10 (2) วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดว่า 
 ด้านภาวะผู้น า (leadership) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (competency) ในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย อาทิ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การวางแผน การสื่อสารในองค์กร ความสามารถในการแก้ไข
ปัญหา การท างานเป็นทีม กระบวนการในการขับเคลื่อน การท างานเชิงรุก การเริ่มในการสร้างงานใหม่  
การผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดผล การท างานให้ทันต่อสถานการณ์ การให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เป็นต้น 

 1) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากร 
 1.1) คณะกรรมการ แจ้งหัวหน้าส่วนงาน/เลขานุการส่วนงาน ให้ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรทราบเรื่องการติดตาม และประเมินผลฯ และขอความร่วมมือบุคลากรของส่วนงาน เข้ามาตอบแบบ
ประเมินภาวะความเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน (แบบฟอร์ม ปส.5 หน้า 51) ผ่านระบบ online 
 1.2) ฝ่ายเลขานุการ น าแบบประเมินภาวะความเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนส่วนงาน 
และคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  ไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร (http://www.council.su.ac.th) และผ่านรูปแบบอื่นๆ อาทิ เว็บไซต์
มหาวิทยาลัย   
 1.3) บุคลากรของส่วนงาน ตอบแบบประเมินฯ ผ่านระบบ online  

                  2) ขั้นตอนตรวจสอบ สอบทานข้อมูล และคิดคะแนนของคณะกรรมการ 
 2.1) คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการ รวบรวมข้อมูลการตอบแบบประเมินฯ 
ของบุคลากร น ามาวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลข้อมูลของแต่ละคณะ แล้วน าคะแนนเฉลี่ยมาคิดเป็นค่าน้ าหนัก               
ร้อยละ 20  
                         2.2) ฝ่ายเลขานุการ เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณา ตรวจสอบ 
สอบทาน    
 2.3) คณะกรรมการ ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาให้คะแนนความเป็นผู้น าฯ ของ
หัวหน้าส่วนงานแต่ละท่าน โดยคะแนนในส่วนนีน้ ามาคิดเป็นค่าน้ าหนัก ร้อยละ 20 
 2.4) น าคะแนนจากการตอบแบบประเมินฯ ของบุคลากร มาคิดคะแนน ร้อยละ 20  
(ข้อ 2.1) รวมกับคะแนนจากคณะกรรมการ (ข้อ 2.2) ร้อยละ 20 จะได้คะแนนในด้านที่ 3 ร้อยละ 40  
 ส าหรับปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ของ
บุคลากร คณะกรรมการจะรวบรวม และประมวลน ามาพิจารณาประกอบการจัดท ารายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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2. สรุปองค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ ค่าน้ าหนัก และวิธีการเก็บข้อมูล 

 จากองค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก รายละเอียดวิธีการเก็บข้อมูล การคิดคะแนนในข้อ 1 น ามาสรุปได้                 
ดังแสดงในตารางที่ 5 

 ตารางที่ 5 สรุปองค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564/ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์ประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

ค่าน้ าหนัก 
ร้อยละ 

วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล 

ด้านที่  1 คะแนนผลการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

40 ใช้คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564/ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 น ามาคิด ร้อยละ 40 

ด้ าน ที่  2  ผ ล ก า รด า เนิ น ง าน ต าม
แผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน 

 

20 1. หัวหน้าส่วนงาน น าแผนพัฒนาคณะ ส่วนงานที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย มารายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564/ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยรายงานเฉพาะตัวชี้วัดที่ไม่ซ้ ากับ
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ที่เจรจาต่อรองกับอธิการบดี ในส่วนที่ 1 
การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน) ตาม  
แบบฟอร์ม ปส.4 โดยคิดคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
(ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนว
ทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ  
2. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และคิดคะแนน
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
     ส าหรับปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ 
คณะกรมการน ามาประกอบการจัดท ารายงานการติดตามและ
ประเมินผลฯ 

ด้านที่ 3 ความเป็นผู้น า (Leadership) 
ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะ 
ส่วนบุคคล (Competency) ที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
 - การตอบแบบประเมินของบุคลากร 
 - การพิจารณาร่วมกนัของคณะกรรมการ 

40 
 
 
 

(20) 
(20) 

1. คณะกรรมการ แจ้งหัวหน้าส่วนงาน/เลขานุการส่วนงาน ให้
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบเรื่องการติดตาม และประเมิน  
ผลฯ และขอความร่วมมือบุคลากรเข้ามาตอบแบบประเมินภาวะ
ความเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วน
บุคคลที่ จ าเป็นต่อการปฏิบั ติหน้ าที่ ของหั วหน้ าส่ วนงาน 
(แบบฟอร์ม ปส.5) ผ่านระบบ online 
2. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย เผยแพร่แบบประเมินฯ ในเว็บ
ไชต์ของ สนง.สภาฯ  และผ่านรูปแบบอื่นๆ อาทิ  เว็บไซต์
มหาวิทยาลัย  
3. บุคลากรตอบแบบประเมินฯ ผ่านระบบ online 
4. คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการ รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูลของแต่ละคณะ 
5. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน การคิดคะแนน
ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ น ามาคิดคะแนน ร้อยละ 20 
6. คณะกรรมการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาให้คะแนนความ
เป็นผู้น าฯ ของหัวหน้าส่วนงานแต่ละท่าน น ามาคิดคะแนน  
ร้อยละ 20  
7. คิดคะแนนความเป็นผู้น าฯ มาจาก 

7.1 การตอบแบบประเมินของบุคลากร ร้อยละ 20 
7.2 การพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการ ร้อยละ 20 
น าคะแนน 7.1 + 7.2  

รวม 100  
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3. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 

 3.1 น าคะแนนการด าเนินงานด้านที่ 1 - ด้านที่ 3 มาคิดคะแนนเป็นค่าร้อยละ ทศนิยม 2 หลัก 
(คะแนนเต็ม 100) ดังนี ้
คะแนนด้านที่ 1 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ร้อยละ 40 
คะแนนด้านที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน 

(รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาคณะ 
 ส่วนงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยรายงานเฉพาะ
ตัวชี้วัดที่ไม่ซ้ ากับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ที่เจรจาต่อรองกับอธิการบดี ในส่วนที่ 
1 การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน) 

ร้อยละ 20 

คะแนนด้านที่ 3 ความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วน
บุคคล (Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
 - การตอบแบบประเมินของบุคลากร  
 - การพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการ 

ร้อยละ 40 
 

(ร้อยละ20) 
(ร้อยละ20) 

คะแนนรวม  คะแนนด้านที่ 1 + คะแนนด้านที่ 2 + คะแนนด้านที่ 3 ร้อยละ 100 

 3.2 ก าหนดระดับความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ดังนี้ 
ร้อยละ ระดับความส าเร็จ 

คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป ดีเด่น 
คะแนนร้อยละ 80-89 ดีมาก 
คะแนนร้อยละ 70-79 ดี 
คะแนนร้อยละ 60-69 ปานกลาง 
คะแนนร้อยละ 50-59 น้อย 

คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50 ต้องปรับปรุง 
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แผนภาพที่ 2 สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564/ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 องค์ประกอบ วิธีการเก็บข้อมูล ขั้นตอนการประมวลผล 
 

ด้านที่ 3 
ความเป็นผู้น า (Leadership) 
ในการขับเคลื่อนส่วนงาน  
และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
(Competency) ที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน (ค่าน้ าหนัก 40) 

- การตอบแบบประเมินของ
บุคลากร (ค่าน้ าหนัก 20) 

- การพิจารณาร่วมกันของ
คณะกรรมการ (ค่าน้ าหนัก 20) 

 

ด้านที่ 1 
คะแนนผลการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงาน 
ของส่วนงาน 
(ค่าน้ าหนัก 40)  

 

คะแนน 
ด้านที่ 1 

 

การแปลความหมาย 
 ร้อยละ   ระดับความส าเร็จ 
 90 ขึ้นไป ดีเด่น 
 80-89 ดีมาก 
 70-79 ดี 
 60-69 ปานกลาง 
 50-59 น้อย 
 น้อยกว่า 50 ต้องปรับปรุง 

คะแนน 
ด้านที่ 3 
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ด้านที่ 2 
ผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน 
(ค่าน้ าหนัก 20)  

 

คะแนน 
ด้านที่ 2 

 

ใช้คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
น ามาคิด ร้อยละ 40 

1. คณะกรรมการ แจ้งหัวหน้าส่วนงาน/เลขานุการส่วนงาน ให้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ทราบเร่ืองการติดตาม และประเมินผลฯ และเข้ามาตอบแบบประเมินภาวะความเป็นผู้น า
ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน (แบบฟอร์ม ปส.5)  
2. บุคลากรตอบแบบประเมินฯ ผ่านระบบ online 
3. คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูล 
(ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)  
4. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน การคิดคะแนน 
5. การคิดคะแนน  

5.1 การตอบแบบสอบถามของบุคลากร (ตามข้อ 3) ร้อยละ 20 
5.2 การพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการ (ตามข้อ 4) ร้อยละ 20 
น าคะแนน 5.1 + 5.2  

1. หัวหน้าส่วนงาน รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
คณะ ส่วนงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย (แบบฟอร์ม ปส.4) โดยคิด
คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)  

พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ  
2. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และคิดคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 

 

1. คณะกรรมการ เชิญผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ทรงวุฒิในคณะกรรมการประจ า
ส่วนงาน คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ผู้แทนสายวิชาการ สาย
สนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า มาสนทนากลุ่มในประเด็นต่างๆ  
(การสนทนากลุ่ม ไม่มีคะแนน) 
2. คณะกรรมการ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และสรุปผล 
 

 

1. คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 
จัดท า ร่าง รายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลฯ                              

 
2. คณะกรรมการ ส่งสรุป ร่าง รายงาน
ผลการติดตาม และประเมินผลฯ ให้
หัวหน้าส่วนงานรับทราบในเบื้องต้น 
และเชิญมาสนทนา 

3. คณะกรรมการ เสนอ ร่าง รายงาน
ผลการติดตาม และประเมินผลฯ ต่อ
สภามหาวิทยาลัย 

4. นายกสภามหาวิทยาลัย ส่งรายงาน
ผลการติดตาม และประเมินผลฯ ให้
หัวหน้าส่วนงานน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

คะแนนผลการปฏิบัติหน้าที่ 
ของหัวหน้าส่วนงาน 

(คะแนนด้านที่ 1+2+3) 
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ส่วนที่ 4 
ขั้นตอนการด าเนินการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
  
 คณะกรรมการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ 
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 
กันยายน 2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) ดังนี้ 
 
1. ขั้นตอนการเตรียมการ  
 1.1 คณะกรรมการ ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ 
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 
กันยายน 2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 
กรกฎาคม พ.ศ. 2560  
 1.2 คณะกรรมการ เชิญหัวหน้าส่วนงาน 18 ส่วนงาน มาประชุมระดมความคิด เรื่องการติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เพ่ือรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิด เรื่องปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการด าเนินการติดตาม และประเมินผลฯ เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการติดตาม และประเมินผลฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
 1.3 คณะกรรมการน าข้อมูลต่างๆ อาทิ ข้อมูลจากการระดมความคิด (ข้อ  1.2) ข้อบังคับฯ 
ข้อเสนอแนะนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย การประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ฯลฯ มา
ประกอบการจัดท า ร่าง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ และเชิญคณบดี และหัวหน้าส่วนงาน
มาระดมความคิดร่วมกันอีกครั้ง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 
 1.4 คณะกรรมการ มอบหมายให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าแบบสอบถามที่ใช้ในการ
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ เป็นประธาน
อนุกรรมการ (รายชื่อตามภาคผนวก 6 หน้า 59) พิจารณาทบทวน จัดท าแบบสอบถามที่ใช้ในการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ทั้งหมด 
 1.5 คณะกรรมการ น าหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ มาจัดท า ร่าง คู่มือ การ
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  
 1.6 คณะกรรมการ เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2564 วันที่ 18 สิงหาคม 2564 
พิจารณา ร่าง หลักเกณฑ์ การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่
ของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อม ร่าง คู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ 
 1.7 คณะกรรมการ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามประกาศใช้ คู่มือ การติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



30 

 1.8 มอบหมายให้อธิการบดี (ในฐานะคณะกรรมการ) ชี้แจงเกี่ยวกับการติดตาม และประเมินผลฯ ให้
หัวหน้าส่วนงานทราบ เพ่ือความเข้าใจตรงกันในที่ประชุมคระกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
 1.9 คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการ เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th) ดังนี้ 
 1.9.1 คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่
ของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และแบบฟอร์มต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 1.9.2 แบบประเมินการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(แบบฟอร์ม ปส.5 หน้า 51) ประกอบด้วย 
 (1) แบบประเมินภาวะความเป็นผู้น า และคุณลักษณะส่วนบุคคลในการขับเคลื่อน 
ส่วนงานของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
 (2) แบบประเมินการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน (แบบฟอร์ม ปส.4 
หน้า 48)  
 1.9.3 แบบประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอร์ม ปส.6 หน้า 54) 
 
2. ขั้นตอนการด าเนินการของส่วนงาน 
 2.1 คณะกรรมการ มีหนังสือถึงคณบดี หัวหน้าส่วนงาน โดยจัดส่ง คู่มือ การติดตาม และประเมินผลฯ 
และแบบฟอร์มต่างๆ พร้อมทั้งให้หัวหน้าส่วนงานด าเนินการดังนี้ 
 2.1.1 รายงานผลการด าเนินงาน ตามที่คณะกรรมการก าหนด พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนว
ทางการแก้ไขปัญหา ฯลฯ แล้วเสนอคณะกรรมการ   
 2.1.2 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร/นักศึกษาในส่วนงาน ทราบเรื่องการติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน และขอความร่วมมือให้บุคลากร ตอบ
แบบประเมินฯ (ตามข้อ 1.9.2) และนักศึกษา ตอบแบบประเมินฯ (ตามข้อ 1.9.3) ผ่านระบบ online 
 2.1.3 มอบหมายให้รองคณบดี/เลขานุการส่วนงาน ด าเนินการเกี่ยวกับการเสนอชื่อผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่ม 
 2.2 คณะกรรมการ มีหนังสือให้เลขานุการส่วนงานด าเนินการ 
 2.2.1 ประชุมหารือ และเสนอชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มในส่วนของผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน 
 2.2.2 รวบรวมข้อมูลต่างๆ จัดส่งให้คณะกรรมการ 
 (1) รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มทุกกลุ่มท้ังหมดของส่วนงาน 
 (2) แบบรายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ (แบบฟอร์ม ปส.3) ที่คณะกรรมการประจ าส่วนงานประเมินให้คะแนนแล้ว  
 2.2.3 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในส่วนงาน และนักศึกษา ทราบเรื่องการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน โดยให้บุคลากร ตอบแบบ
ประเมินฯ (ตามข้อ 1.9.2) และนักศึกษา ตอบแบบประเมินฯ (ตามข้อ 1.9.3) ผ่านระบบ online 
 2.3 เอกสารที่จะต้องจัดส่งให้คณะกรรมการ มีดังนี้ 
 2.3.1 หัวหน้าส่วนงาน 
 รายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน โดย
จัดท าเป็นเล่มเดียวกัน ตามรูปแบบ ในภาคผนวก 4 หน้า 59 (ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ)  
 2.3.2 เลขานุการส่วนงาน รวบรวม 



31 

 (1) รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มทุกกลุ่มทั้งหมดของส่วนงาน 
 (2) แบบรายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ (แบบฟอร์ม ปส.3) ที่คณะกรรมการประจ าส่วนงานประเมินให้คะแนนแล้ว โดยจัดส่ง
เป็นเอกสารลับ 
 
3. ขั้นตอนการด าเนินการของคณะกรรมการ 

          3.1 ขั้นตอนการเก็บข้อมูลจากแบบประเมิน       
 3.1.1 แบบประเมินที่ใช้ในการติดตาม และประเมินผลฯ มีดังนี้  
 ตารางท่ี 6 แบบประเมินที่ใช้ในการติดตาม และประเมินผลฯ 

การติดตาม และประเมินผลฯ ค่าน้ าหนัก 
ร้อยละ แบบประเมิน ผู้เกี่ยวข้อง 

ที่ตอบแบบประเมิน 
1. การติดตาม และประเมินผลฯการด าเนินงานของส่วนงาน 

ด้านที่  2  ระดับการมีส่วนร่วมและ
ความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน  

 

25 แบบประเมินการมีส่วนร่วมและ
ความร่วมมื อของบุ คลากรใน 
ส่วนงาน* (แบบฟอร์ม ปส.5) 

บุคลากรสายวิชาการ 
สายสนบัสนุน ทุกคน  

ของแต่ละคณะ ส่วนงาน 
ด้านที่ 4 การบริหารจัดการส่วนงาน

ตามความคิดเห็นของนักศึกษา  
ไม่คิด 

คะแนน 
แบบประเมินการบริหารงานของ
คณะ (โดยนักศึกษา)  
(แบบฟอร์ม ปส.6) 

นักศึกษาทุกคน 
ของแต่ละคณะ 

(ยกเว้นศูนย์ ส านัก) 
2. การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 

ด้านที่ 3 ความเป็นผู้น า (Leadership) 
ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล (Competency) ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  

- การตอบแบบประเมินของบุคลากร  
- การพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการ 

40 
 
 
 
(20) 
(20) 

แบบประเมินภาวะความเป็นผู้น า 
และคุณลักษณะส่วนบุคคลในการ
ขับเคลื่อนส่วนงานของคณบดีและ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ*  
(แบบฟอร์ม ปส.5) 

บุคลากรสายวิชาการ 
สายสนบัสนุน ทุกคน 

ของแต่ละคณะ ส่วนงาน 

             หมายเหตุ แบบประเมินฯ การมีส่วนร่วมและความร่วมมือฯ* และภาวะความเป็นผู้น า* จัดท าเป็นชุดเดียวกัน  

 3.1.2 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล 
 (1) คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการเผยแพร่แบบประเมินฯ ในเว็บไซต์ของส านักงาน
สภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th) และผ่านรูปแบบอ่ืนๆ อาทิ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย SU Smart App 
             (2) คณะกรรมการ มีหนังสือให้หัวหน้าส่วนงาน เลขานุการส่วนงาน ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรในส่วนงาน และนักศึกษา ทราบเรื่องการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน และขอความร่วมมือตอบแบบประเมินฯ ผ่านระบบ online 
             (3) คณะกรรมการ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินฯ และ
น ามาวิเคราะห์ ประมวลผลฯ  
               (4) ฝ่ายเลขานุการ เสนอข้อมูลการวิเคราะห์ประมวลผลจากแบบประเมินฯ ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะต่างๆ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทาน เพ่ือด าเนินการต่อไป  

          3.2 ขั้นตอนการเก็บข้อมูลจากสนทนากลุ่ม 
 ก าหนดผู้เกี่ยวข้องที่จะเชิญมาสนทนากลุ่ม จ านวนในแต่ละกลุ่ม และข้ันตอนการด าเนินการเสนอ
รายชื่อผู้แทนของแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
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 ตารางท่ี 7 ผู้เกี่ยวข้องที่จะเชิญมาสนทนากลุ่ม และข้ันตอนการด าเนินการเสนอรายชื่อ 

กลุ่มผู้เกี่ยวข้องท่ีเชญิมาสนทนากลุ่ม จ านวน
(คน) 

การด าเนินการ 
เสนอรายชื่อ 

(1.1) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน  
ส่วนงานละ 1 คน จ านวน 18 ส่วนงาน 

18 ข้อ (1.1) (1.2) และ (2) 
เลขานุการส่วนงาน  
แจ้งรายชื่อมาที่คณะกรรมการ (1.2) คณะกรรมการประจ าคณะ/ส่วนงาน  

จ านวนโดยเฉลี่ยประมาณ 10-15 คน จ านวน 18 ส่วนงาน 
234 

(2) เลขานุการคณะ/ส่วนงาน  
ส่วนงานละ 1 คน จ านวน 18 ส่วนงาน    

18 

(3) ผู้แทนข้าราชการ และ/หรือ ผูแ้ทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
(จ านวน 15 ส่วนงาน) 

ซ่ึงต้องไม่เป็นกรรมการอยู่ในคณะกรรมการประจ าคณะ/ส่วนงาน 
(ตามข้อ 1.2)  

(3.1) ภาควิชา/สาขาวิชา หรือที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา/สาขาวิชา 
เสนอช่ือผู้แทนมาไม่เกินภาควิชา/สาขาวิชาละ 2 คน รวมประมาณ 146 คน 

(3.2) กรณีคณะไม่มภีาควิชา/สาขาวิชา ให้เสนอช่ือผู้แทนมา  
ส่วนงานละไม่เกิน 8 คน ประมาณ 40 คน 

226 1. ใหห้ัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา 
ประชุมหารือกับบุคลากรใน
ภาควิชา/สาขาวิชา และเสนอ
ช่ือผู้แทน กรณีไม่มีภาควิชา/
สาขาวิชา ให้ประชุม
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
และเสนอช่ือผู้แทน 

2. ภาควิชา/สาขาวิชา หรือคณะ 
กรรมการประจ าส่วนงาน ส่ง
รายชื่อให้เลขานุการส่วนงาน 

3. เลขานุการส่วนงานรวบรวม
รายชื่อส่งให้คณะกรรมการ 

(4) ผู้แทนข้าราชการ และ/หรือ ผูแ้ทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนบัสนุน  
ซ่ึงต้องไม่เป็นกรรมการอยู่ในคณะกรรมการประจ าคณะ/ส่วนงาน 

(ตามข้อ 1.2)  
ส่วนงานละไม่เกิน 5 คน (18 ส่วนงาน) = 90 คน 

90 
 

1. ใหเ้ลขานุการส่วนงานประชุม
หารือกับบุคลากรสาย
สนับสนุน และเสนอช่ือผู้แทน 

2. เลขานุการส่วนงานรวบรวม
รายชื่อส่งให้คณะกรรมการ 

(5) นักศึกษา 
(5.1) ผู้แทนคณะกรรมการนักศึกษาคณะ คณะละไม่เกิน 2 คน   
 (14 คณะ) = 28 คน  
(5.2) ผู้แทนระดับปรญิญาตรี ช้ันปีละไม่เกิน 2 คน  
 (14 คณะ) = 118 คน  
(5.3) ผู้แทนนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา คณะละไม่เกิน 4 คน   
 (14 คณะ) = 56 คน 

202 ข้อ (5) และ (6) 
1. ใหร้องคณบดีฝา่ยกิจการ

นักศึกษาหรือท่ีคณบดี
มอบหมายด าเนินการ 
เสนอช่ือผู้แทนนักศึกษา 

2. ส่งรายชื่อให้เลขานุการ 
ส่วนงาน 

3. เลขานุการส่วนงานรวบรวม
รายชื่อส่งให้คณะกรรมการ 

(6) ศิษย์เก่า  
คณะละไม่เกิน 3 คน (15 คณะ) = 45 คน                                                                              

45 

รวม 833  
 หมายเหตุ กลุ่มผู้เกี่ยวข้องและจ านวนอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล 
             (1) คณะกรรมการ มีหนังสือถึงหัวหน้าส่วนงาน เลขานุการส่วนงานให้เสนอรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง
กลุ่มต่างๆ ตามข้ันตอนและจ านวนที่ก าหนดใน ตารางที่ 7 หน้า 32 
                 (2) เลขานุการส่วนงาน รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มทั้งหมดต่อคณะกรรรมการ 
          (3) ประธานคณะกรรมการ มีหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ มาสนทนากลุ่ม  
   ส าหรับรายละเอียดวัน เวลา สถานที่การสนทนากลุ่ม คณะกรรมการจะมีหนังสือแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
 (4) คณะกรรมการ ร่วมกันพิจารณาค าถามและรูปแบบการสนทนากลุ่ม 
 (5) คณะกรรมการ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของส่วนงาน อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ ผู้แทนบุคลากรสาย
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สนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า มาสนทนากลุ่มในประเด็นต่างๆ อาทิ ผลงานเด่นของส่วนงานในรอบปีที่ผ่านมา 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาส่วนงาน (การสนทนากลุ่ม ไม่มีคะแนน) 
 (6) ฝ่ายเลขานุการของแต่ละกลุ่ม สรุปสาระส าคัญของการสนทนากลุ่ม ลงในแบบฟอร์ม  
ปส.7 หน้า 56 และเสนอคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทานข้อมูล 
 (7) คณะกรรมการ รวบรวมข้อมูล สรุปข้อมูล และน ามาใช้ในการจัดท ารายงานการติดตาม
และประเมินผลฯ รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของส่วนงาน 
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 

          3.3 ขั้นตอนการรวบรวม สรุป จัดท ารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ 
 3.3.1 คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการ รวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากส่วนงาน และ
เลขานุการส่วนงาน มาวิเคราะห์และสรุปการด าเนินการในเบื้องต้น 
 3.3.2 คณะกรรมการ น าข้อมูลทั้งหมดมาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน  
 3.3.3 คณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการ จัดท า ร่าง รายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ในเบื้องต้น 
 3.3.4 คณะกรรมการ พิจารณา ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
             3.3.5 คณะกรรมการ จัดส่ง ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ 
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ให้หัวหน้าส่วนงาน เพ่ือทราบและพิจารณา 
 3.3.6 คณะกรรมการเชิญหัวหน้าส่วนงานมาสนทนาเกี่ยวกับ ร่าง รายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ในประเด็นต่างๆ ก่อน
น าเสนอ ร่าง รายงานผลฯ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
 3.3.7 ประธานกรรมการ เสนอ ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ต่อนายกสภามหาวิทยาลัยน าเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา  
 
4. การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
 4.1 สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ร่าง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ 
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
 4.2 เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานแล้ว  
 (1) นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  
  (1.1) ให้หัวหน้าส่วนแต่ละท่านทราบและพิจารณาน าไปวางแผน/ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
และพัฒนาการท างาน รวมทั้งน าไปเผยแพร่ให้บุคลากรในส่วนงานทราบด้วย  
  (1.2) ให้อธิการบดีทราบและพิจารณาน าไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งก ากับติดตามการท างานของ
ส่วนงาน และรวบรวมเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบอย่างต่อเนื่อง 
 (2) ฝ่ายเลขานุการ เผยแพร่ รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ 
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ในเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย   

  หมายเหตุ การเผยแพร่อาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ด าเนินการ 
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ส่วนที่ 5 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
 
 แบบฟอร์มที่ใช้ในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564/ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แสดงดังตารางที่ 8 

 ตารางที่ 8 รายชื่อแบบฟอร์มที่ใช้ในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 

ชื่อย่อ ชื่อแบบฟอร์ม 
ปส.1 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ปส.2 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx 
ปส.3 แบบรายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และ

ประเมินผลฯ 
ปส.4 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน 
ปส.5 แบบประเมินการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี และ

หัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
มี 2 ส่วน คือ  

(1) แบบประเมินภาวะความเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  

(2) แบบประเมินการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากร 
ปส.6 แบบประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
ปส.7 แบบบันทึกข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม 
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 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ส่วนงาน ............................................................. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... (1 ตุลาคม ..... - 30 กันยายน .....) 

1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจาต่อรองกับอธิการบดี)  
(ใช้ข้อมูลตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน จากรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) แล้ว) 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรการ/ตัวชี้วัด 

(1) 
เป้าหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

(3) 
ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 

% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1       
ตัวชี้วัดที ่1 ...........      
ตัวชี้วัดที ่2 ...........      
      

ยุทธศาสตร์ที่ 2       
      

      
      

      
ยุทธศาสตร์ที่ 5       
      
      

คะแนนผลการด าเนินงาน 
คะแนนรวม   
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
ค่าคะแนนแปลงเปน็ร้อยละ  

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล  
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน 

คะแนนรวม  
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ  

แบบฟอร์ม ปส.1 

กองแผนงานด าเนินการให้  
ส่วนงานรายงานในส่วนของสรุปปัญหา อุปสรรค  

แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 
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2. สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา  

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย  
ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนนุ 

1   
2   
3   

ลงช่ือหัวหน้าส่วนงาน ....................................................................................... วันท่ี ........................................................... 
 
 

เกณฑ์การคิดคะแนนผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย  
(ก าหนดเป็นร้อยละ) คะแนนที่ได้ ผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย  

(ก าหนดเป็นระยะเวลา) คะแนนที่ได้ 

ด าเนินการส าเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ 10 ขึ้นไป หรือ
สูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ตกลงไว ้

5.00 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่ก าหนด 3 เดือนขึ้นไป หรือ
แล้วเสร็จก่อนระยะเวลาตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้ 

5.00 
 

ด าเนินการส าเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไวร้้อยละ 1-10 หรือ 
สูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้ 

4.50 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่ก าหนด 1 เดือนขึ้นไป หรือ
แล้วเสร็จก่อนระยะเวลาตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้ 

4.50 
 

ด าเนินการส าเร็จเท่ากับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 3.50 ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.50 
ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 1-10 หรือ 
ต่ ากว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้ 

2.50 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จหลังระยะเวลาที่ก าหนด 1 เดือนข้ึนไป หรือ 
แล้วเสร็จหลังระยะเวลาตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้ 

2.50 
 

ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 10 ขึ้นไป หรือ 
ต่ ากว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ตกลงไว ้

1.00 ด าเนินการแล้วเสร็จหลังระยะเวลาที่ก าหนด 3 เดือนข้ึนไป หรือ 
แล้วเสร็จหลังระยะเวลาตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้ 

1.00 
 

ไม่ได้ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ 0 ไม่ได้ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ 0 
ไม่ได้รับอนุมัติ หรือ เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนงาน โครงการที่
น าเสนอ/ที่ก าหนดไว้                                  

N/A ไม่ได้รับอนุมัติ หรือ เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ
ที่น าเสนอ/ที่ก าหนดไว้                                  

N/A 
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ตัวอย่างวิธีการกรอกแบบฟอร์ม ปส.1 และการคิดคะแนน 
 

1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจาต่อรองกับอธิการบดี)  
(ใช้ข้อมูลตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน จากรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) แล้ว) 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรการ/ตัวชี้วัด 

(1) 
เป้าหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

(3) 
ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 

% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1       
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ

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

ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 2 

2.50 

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือปรกอบอาชีพอิสระใน
ระยะเวลา 1 ปี 

80.00 89.00 89.00/80.00 = 1.11 1.11x100 = 111 
สูงกว่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 11 

5.00 

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการประเมินที่ผู้ ใ ช้บัณฑิต และ 
Stakeholder อื่นเป็นผู้ร่วมประเมิน 

4 4 4/4 = 1 1x100 = 100 
เท่ากับเป้าหมาย 

3.50 

คะแนนผลการด าเนินงาน 
คะแนนรวม  11.00 
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 11.00/3=3.67 
ค่าคะแนนแปลงเปน็ร้อยละ 73.40 

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล  
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน 

คะแนนรวม  
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ  
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 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx 
ส่วนงาน .............................................................  

ปีการศึกษา ..... (..... กรกฎาคม ..... - ..... กรกฎาคม .....) 

1. ผลการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx (ร้อยละ 15) 
ส่วนที่ 2 ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ร้อยละ 5) 
คณะกรรมการ น าข้อมูลที่กองประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx/ผลการด าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต่อสภามหาวิทยาลัย มาใช้  
ส่วนงานรายงานในส่วนของสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 

 

2. สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา   

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย  
ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนนุ 

1   
2   
3   

ลงช่ือหัวหน้าส่วนงาน ....................................................................................... วันท่ี ........................................................... 
  

แบบฟอร์ม ปส.2 
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เกณฑ์การคิดคะแนนผลการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx 

การด าเนินงาน คะแนนที่ได้  
ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้นไป 5.00 
ได้รับแจ้งเข้ารับการตรวจเยี่ยมพื้นที่ (Site Visit) หรือได้รับการตรวจเยี่ยมพื้นท่ี (Site Visit) แล้ว 4.50 
ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (Screening)  4.00 
ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx  
ผลการประเมินในภาพรวม (7 หมวด) ได้ระดับ Band 2 มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 50 

3.50 
 

ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx  
ผลการประเมินในภาพรวม (7 หมวด) ได้ระดับ Band 2 น้อยกว่า ร้อยละ 50 

1.00 - 2.50 

 

ส่วนที่ 2 ผลส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษาของส่วนงาน  
(แผนพัฒนาคุณภาพฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย) 

ผลส าเร็จ คะแนนที่ได้  
1.  ร้อยละของผลการด าเนินงานที่บรรลเุป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 80 5.00 
2.  ร้อยละของผลการด าเนินงานที่บรรลเุป้าหมาย ร้อยละ 71 - 80 4.50 
3.  ร้อยละของผลการด าเนินงานที่บรรลเุป้าหมาย ร้อยละ 61 - 70  4.00 
4.  ร้อยละของผลการด าเนินงานที่บรรลเุป้าหมาย ร้อยละ 51 - 60   3.50 
5.  ร้อยละของผลการด าเนินงานที่บรรลเุป้าหมาย ร้อยละ 41 - 50 3.00 
6.  ร้อยละของผลการด าเนินงานที่บรรลเุป้าหมาย ร้อยละ 31 - 40 2.50 
7.  ร้อยละของผลการด าเนินงานที่บรรลเุป้าหมาย ร้อยละ 21 - 30 2.00 
8.  ร้อยละของผลการด าเนินงานที่บรรลเุป้าหมาย ร้อยละ 11 - 20 1.50 
9.  ร้อยละของผลการด าเนินงานที่บรรลเุป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 10 1.00 
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แบบรายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ 
ส่วนงาน ............................................................. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... (1 ตุลาคม ..... - 30 กันยายน .....) 

ค าชี้แจง 
1. ขั้นตอนการกรอกข้อมูล 
 1.1 หัวหน้าส่วนงาน จัดท ารายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ  
 ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะด าเนินการกรอกข้อมูลข้อเสนอแนะ ลงในแบบ ปส.3 ให้ 
 1.2 หัวหน้าส่วนงาน ส่งรายงานตามข้อ 1.1 ให้คณะกรรมการประจ าส่วนงาน  
 1.3 คณะกรรมการประจ าส่วนงาน พิจารณารายงานตามแบบ ปส.3 แล้วประเมินให้คะแนน โดยใช้หลักการตอบสนอง และหลักคุณภาพ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 
 1.3.1 ระดับการตอบสนอง 

ระดับการตอบสนอง คะแนนที่ได้ 
1. ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ ไดร้้อยละ 81 - 100 > 4.00 - 5.00 
2. ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ ไดร้้อยละ 61 - 80 > 3.00 - 4.00 
3. ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ ไดร้้อยละ 41 - 60 > 2.00 - 3.00 
4. ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ ไดร้้อยละ 21 - 40 > 1.00 - 2.00 
5. ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ ได้ร้อยละ 0 - 20    0.00 - 1.00 

 1.3.2 ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได้ 
1. ร้อยละของผลการด าเนินงานท่ีบรรลเุป้าหมาย ร้อยละ 81 - 100 5.00 
2. ร้อยละของผลการด าเนินงานท่ีบรรลเุป้าหมาย ร้อยละ 71 - 80 4.50 
3. ร้อยละของผลการด าเนินงานท่ีบรรลเุป้าหมาย ร้อยละ 61 - 70 4.00 
4. ร้อยละของผลการด าเนินงานท่ีบรรลเุป้าหมาย ร้อยละ 51 - 60   3.50 
5. ร้อยละของผลการด าเนินงานท่ีบรรลเุป้าหมาย ร้อยละ 41 - 50 3.00 
6. ร้อยละของผลการด าเนินงานท่ีบรรลเุป้าหมาย ร้อยละ 31 - 40 2.50 
7. ร้อยละของผลการด าเนินงานท่ีบรรลเุป้าหมาย ร้อยละ 21 - 30 2.00 
8. ร้อยละของผลการด าเนินงานท่ีบรรลเุป้าหมาย ร้อยละ 11 - 20 1.50 
9. ร้อยละของผลการด าเนินงานท่ีบรรลเุป้าหมาย ร้อยละ 5 - 10 1.00 
10. ร้อยละของผลการด าเนินงานที่บรรลเุป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 5 0 

แบบฟอร์ม ปส.3 
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 1.3.3 การคิดคะแนนเฉลี่ยแต่ละข้อ มาจาก 
 
 เช่น  

ข้อเสนอแนะฯ ผลการด าเนินการ คะแนนที่คณะกรรมการประจ าสว่นงานประเมิน 
(1. ระดับการตอบสนอง 2. ระดับคุณภาพ) 

ข้อเสนอแนะที่เป็นเร่ืองเร่งด่วน     
1. การหารายได้ 

ทุกคณะ ส่วนงาน ควรจัดการเรื่องการหารายได้ และวางแผนด าเนินการให้เป็นรูปธรรม 
เพื่อน ามาช่วยสนับสนุนการด าเนินงาน/การพัฒนาคณะ ส่วนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
ในการหารายได้ อาจจะเชิญผู้เช่ียวชาญมาให้ค าปรึกษา แนะน า เชิญวิทยากรมาบรรยายให้
ความรู้แก่ผู้บริหาร บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หรือวิธีการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร 

 
จัดท าแผนการหารายได้แล้วเสร็จ 
และน ามาใช้ในการด าเนินการ 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

คะแนนข้อ 1 
1. ระดับการตอบสนอง = 90   คะแนนท่ีได้ = 5.00 
2. ระดับคณุภาพ        = 75   คะแนนท่ีได้ = 4.50 
 คะแนนเฉลี่ย = (5.00 + 4.50) = 4.75 
 2 

ข้อเสนอแนะทั่วไป   
2. ชื่อคณะ สาขาวิชา 

ช่ือคณะ สาขาวิชาส่วนหนึ่งในปัจจุบันอาจจะยังไม่สื่อหรือชัดเจนว่าคณะ สาขาวิชานั้นมีการ
จัดการเรียนการสอนด้านใด การประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา รวมถึงไม่สอดคล้องกับบริบท 
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

N/A 
ช่ือคณะมีความชัดเจนแล้ว 

N/A 
 

3. หลักสูตร 
3.1 ควรปรับหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และแนวโน้มอาชีพ

ใหม่ๆ ในอนาคต 
 
3.2 การด าเนินการเรื่องหลักสูตรนานาชาติร่วมกับสถาบันในต่างประเทศ 

 
มีแผนการเปิดหลักสูตรระยะสั้น
จ านวน 2 หลักสูตร 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 

คะแนนข้อ 3 
1. ระดับการตอบสนอง = 40   คะแนนท่ีได้ = 2.00 
2. ระดับคณุภาพ        = 40   คะแนนท่ีได้ = 2.50 
 คะแนนเฉลี่ย = (2.00 + 2.50) = 2.25 
 2 
 

4. การวิจัย 
4.1 ควรแต่งตั้งพี่เลี้ยงด้านการวิจัย (Research Mentor) ของคณะ 
 
4.2 ควรพัฒนาให้การวิจัย/ต่อยอดงานวิจัยของคณะ เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้

ให้กับคณะ การให้บริการวิชาการแก่สังคม ฯลฯ 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 

 

คะแนนข้อ 4 
1. ระดับการตอบสนอง = 0   คะแนนท่ีได้ = 0 
2. ระดับคณุภาพ        = 0   คะแนนท่ีได้ = 0 
 คะแนนเฉลี่ย = (0 + 0) = 0 
 2 
 

 หมายเหตุ ข้อเสนอแนะฯ ที่มีข้อย่อย เช่น ข้อ 3 มีข้อย่อย 3.1 และ 3.2 การรายงานผลการด าเนินงานให้ท าทุกข้อย่อย ส่วนการประเมินให้คะแนนให้ท าในภาพรวม 
  

(คะแนนระดบัการตอบสนอง + คะแนนระดับคุณภาพ) 
2 
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1.3.4 น าคะแนนท่ีได้จากข้อ 1.3.3 ในแต่ละข้อมารวมกัน แล้วคิดคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม มาจาก 

  
 เช่น คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม =  (คะแนนข้อ 1 + ข้อ 3 + ข้อ 4)  =  (4.75 + 2.25 + 0)  = 7.00 = 2.33 

 3 3 3 

 1.4 คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ส่งรายงานตามแบบ ปส.3 ที่ประเมินผลตามข้อ 1.3 แล้ว ให้เลขานุการส่วนงาน โดยจัดท าเป็นเอกสารลับ 
 1.5 เลขานุการส่วนงาน ส่งรายงานตามแบบ ปส.3 ให้ประธานกรรมการ ผ่านส านักงานสภามหาวิทยาลัย  

2. วิธีการกรอกข้อมูล 
 2.1 การเขียนรายงานผลการด าเนินการ ใหส้รุปสาระส าคัญของการด าเนินการ อาทิ โครงการ/กิจกรรมที่จัด ผลการด าเนินงาน/ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 2.2 ข้อเสนอแนะเรื่องใด หากพิจารณาแล้วไม่เกี่ยวข้องกับส่วนงาน ให้ระบุว่า N/A เช่น จ านวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลง ส านักหอสมุดกลาง ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี หอศิลป์ ให้ระบุว่า N/A 
 
  

(คะแนนเฉลี่ยทุกข้อรวมกัน) 
จ านวนข้อทั้งหมด 
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รายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 
(ข้อเสนอแนะฯ มาจาก รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .....)  

ข้อเสนอแนะ 
จากการติดตาม และประเมินผลฯ 

รายงานผลการด าเนินงาน คะแนนทีค่ณะกรรมการประจ า 
ส่วนงาน/คณะกรรมการติดตาม  

และประเมินผลฯ ประเมิน 
(1. ระดับการตอบสนอง 

2. ระดับคุณภาพ) 

สรุปสาระส าคัญ 
ของการด าเนินการ ผลการด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 

ข้อเสนอแนะที่เป็นเร่ืองเร่งด่วน   
1.      
2.      
3.      

ข้อเสนอแนะทั่วไป   
4.      
5.      
6.     

คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 
ประจ าส่วนงาน 

คะแนนเฉลี่ย    
ค่าคะแนนแปลงเปน็ร้อยละ    

คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 
ติดตาม และประเมินผลฯ 

คะแนนเฉลี่ย    
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ    
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2. สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา  

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย  
ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนนุ 

1   
2   
3   

ลงช่ือหัวหน้าส่วนงาน ....................................................................................... วันท่ี ........................................................... 

คณะกรรมการประจ าส่วนงานในการประชุมครั้งที่ ........... วันที่ ............................................. จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม .............. คน จากทั้งหมด .............. คน 

ส าหรับรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมให้แนบท้ายรายงาน 
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ตัวอย่างวิธีการกรอกแบบฟอร์ม ปส.3 และการประเมินให้คะแนนโดยคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

รายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ข้อเสนอแนะฯ มาจาก รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  

ข้อเสนอแนะ 
จากการติดตาม และประเมินผลฯ 

รายงานผลการด าเนินงาน คะแนนทีค่ณะกรรมการประจ า
ส่วนงาน/คณะกรรมการติดตาม 

และประเมินผลฯ ประเมิน 
(1. ระดับการตอบสนอง 

2. ระดับคุณภาพ) 

สรุปสาระส าคัญ 
ของการด าเนินการ ผลการด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 

ข้อเสนอแนะที่เป็นเร่ืองเร่งด่วน   
1. การหารายได้ 
 ทุกคณะ ส่วนงาน ควรจัดการเรื่องการ
หารายได้ และวางแผนด าเนินการให้เป็น
รูปธรรม เพื่อน ามาช่วยสนับสนุนการ
ด าเนินงาน/การพัฒนาคณะ ส่วนงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในการหารายได้ 
อาจจะเชิญผู้เช่ียวชาญมาให้ค าปรึกษา 
แนะน า เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้
แก่ผู้บริหาร บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หรือ
วิธีการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร 

 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน 
และประชุมการจัดท าแผน  
2. เสนอแผนการหารายได้ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 2  ครั้ง  
3 .  เ ส น อแ ผ น ก า ร ห า ร า ย ไ ด้ ต่ อ
คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ ยวกับ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลยั 
พิจารณาจ านวน 2 ครั้ง  
4. น าแผนการหารายได้ มาใช้ในการ
ด าเนินการ เมื่อเดือนมกราคม 2564 

 
จัดท าแผนการหารายได้แล้วเสร็จ และ
น ามาใช้ในการด าเนินการ ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  

 
เงินรายได้จากแหล่งภายนอกของ
คณะปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่ม
สูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 5  
 

คะแนนข้อ 1 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
1. ระดับการตอบสนอง = 90   
คะแนนท่ีได้ = 5.00 
2. ระดับคณุภาพ = 75    
คะแนนท่ีได้ = 4.50  
คะแนนเฉลี่ย = 4.75 
คณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลฯ 
1. ระดับการตอบสนอง = 
คะแนนท่ีได้ =  
2. ระดับคณุภาพ =  
คะแนนท่ีได้ =  
คะแนนเฉลี่ย =  
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ข้อเสนอแนะ 
จากการติดตาม และประเมินผลฯ 

รายงานผลการด าเนินงาน คะแนนทีค่ณะกรรมการประจ า
ส่วนงาน/คณะกรรมการติดตาม 

และประเมินผลฯ ประเมิน 
(1. ระดับการตอบสนอง 

2. ระดับคุณภาพ) 

สรุปสาระส าคัญ 
ของการด าเนินการ ผลการด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 

ข้อเสนอแนะทั่วไป   
2. ชื่อคณะ สาขาวิชา 

ช่ือคณะ สาขาวิชาส่วนหนึ่งในปัจจุบัน
อาจจะยั ง ไม่ สื่ อหรื อ ชั ด เจนว่ า คณะ 
สาขาวิชานั้นมีการจัดการเรียนการสอน 
ด้านใด การประกอบอาชีพเมื่อส าเร็ จ
การศึกษา รวมถึงไม่สอดคล้องกับบริบท 
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

N/A 
ช่ือคณะมีความชัดเจนแล้ว 

N/A N/A N/A 

3. หลักสูตร 
3.1 ควรปรับหลักสูตรให้ทันสมัย 

สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และ
แนวโน้มอาชีพใหม่ๆ ในอนาคต 

 
 
 
 
 
3.2 การด าเนินการเรื่องหลักสูตร

นานาชาติร่วมกับสถาบันในต่างประเทศ 

 
1. วางแผนด าเนินการเปิดหลักสูตร
ระยะสั้นโดยการจัดประชุมในระดับ
ต่างๆ และการเชิญศิษย์เก่ามาร่วม
พัฒนาหลักสูตร 
2 .  เตรี ยม เปิดหลักสู ตร ระยะสั้น 
จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร A 
และ หลักสูตร B ในปีการศึกษา 2564 
 
ไม่ได้ด าเนินการ 

 
มีแผนการเปิดหลักสูตร ระยะสั้น
จ านวน 2 หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
ไม่ได้ด าเนินการ 

 
1. คณะมีช่ือเสียง เป็นที่รู้จักมาก
ขึ้น  
2. คณะมีผู้เรียนกลุ่มใหม่เพิ่มขึ้น 
3. ศิษย์เก่า หน่วยงานภายนอก มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ เพิ่ม
มากขึ้น 
 
 
ไม่ได้ด าเนินการ  

คะแนนข้อ 3 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
1. ระดับการตอบสนอง = 40   
คะแนนท่ีได้ = 2.00 
2. ระดับคณุภาพ = 40    
คะแนนท่ีได้ = 2.50  
คะแนนเฉลี่ย = 2.25  
คณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลฯ 
1. ระดับการตอบสนอง = 
คะแนนท่ีได้ =  
2. ระดับคณุภาพ =  
คะแนนท่ีได้ =  
คะแนนเฉลี่ย =  
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ข้อเสนอแนะ 
จากการติดตาม และประเมินผลฯ 

รายงานผลการด าเนินงาน คะแนนทีค่ณะกรรมการประจ า
ส่วนงาน/คณะกรรมการติดตาม 

และประเมินผลฯ ประเมิน 
(1. ระดับการตอบสนอง 

2. ระดับคุณภาพ) 

สรุปสาระส าคัญ 
ของการด าเนินการ ผลการด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 

4. การวิจัย 
4.1 ควรแต่งตั้งพี่เลี้ยงด้านการวิจัย 

(Research Mentor) ของคณะ 
 
4.2 ควรพัฒนาให้การวิจัย/ต่อยอด

งานวิจัยของคณะ เพื่อเป็นช่องทางในการ
สร้างรายได้ให้กับคณะ การให้บริการ
วิชาการแก่สังคม ฯลฯ 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 
 
 
ไม่ได้ด าเนินการ 
 
 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 
 
 
ไม่ได้ด าเนินการ 
 

 
ไม่ได้ด าเนินการ 
 
 
ไม่ได้ด าเนินการ 
 

คะแนนข้อ 4 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
1. ระดับการตอบสนอง = 0   
คะแนนท่ีได้ = 0.00 
2. ระดับคณุภาพ = 0    
คะแนนท่ีได้ = 0.00  
คะแนนเฉลี่ย = 0.00 
คณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลฯ 
1. ระดับการตอบสนอง = 
คะแนนท่ีได้ =  
2. ระดับคณุภาพ =  
คะแนนท่ีได้ =  
คะแนนเฉลี่ย =  

คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 
ประจ าส่วนงาน 

คะแนนเฉลี่ย   คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม  
= คะแนนเฉลี่ยทุกข้อรวมกัน   
       จ านวนข้อทั้งหมด 
= (4.75 + 2.25 + 0) 
        (3 ข้อ) 
= 7.00/3 = 2.33 

ค่าคะแนนแปลงเปน็ร้อยละ   46.67 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

ติดตาม และประเมินผลฯ 
คะแนนเฉลี่ย    
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ    
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 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน 
ส่วนงาน .............................................................  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... (1 ตุลาคม ..... - 30 กันยายน .....) 

1. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน 
(รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยรายงานเฉพาะตัวชี้ วัดที่ 

ไม่ซ้ ากับตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ที่เจรจาต่อรองกับอธิการบดี ในส่วนที่ 1 การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน) 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรการ/ตัวชี้วัด 

(1) 
เป้าหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

(3) 
ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย 
 (2)/(1) 

(4) 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 

% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

 

1.      
2.      
3.      
      
      
      

คะแนนผลการด าเนินงาน 
คะแนนรวม   
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
ค่าคะแนนแปลงเปน็ร้อยละ  

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล  
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน 

คะแนนรวม  
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ  

 

แบบฟอร์ม ปส.4 
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2. สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา   

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย  
ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนนุ 

1   
2   
3   

ลงช่ือหัวหน้าส่วนงาน ....................................................................................... วันท่ี ........................................................... 
 

เกณฑ์การคิดคะแนนผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย  
(ก าหนดเป็นร้อยละ) คะแนนที่ได้ ผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย  

(ก าหนดเป็นระยะเวลา) คะแนนที่ได้ 

ด าเนินการส าเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ 10 ขึ้นไป หรือ
สูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ตกลงไว ้

5.00 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่ก าหนด 3 เดือนขึ้นไป หรือ
แล้วเสร็จก่อนระยะเวลาตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้ 

5.00 
 

ด าเนินการส าเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไวร้้อยละ 1-10 หรือ 
สูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้ 

4.50 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่ก าหนด 1 เดือนขึ้นไป หรือ
แล้วเสร็จก่อนระยะเวลาตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้ 

4.50 
 

ด าเนินการส าเร็จเท่ากับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 3.50 ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.50 
ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 1-10 หรือ 
ต่ ากว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้ 

2.50 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จหลังระยะเวลาที่ก าหนด 1 เดือนข้ึนไป หรือ 
แล้วเสร็จหลังระยะเวลาตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้ 

2.50 
 

ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 10 ขึ้นไป หรือ 
ต่ ากว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ตกลงไว ้

1.00 ด าเนินการแล้วเสร็จหลังระยะเวลาที่ก าหนด 3 เดือนข้ึนไป หรือ 
แล้วเสร็จหลังระยะเวลาตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้ 

1.00 
 

ไม่ได้ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ 0 ไม่ได้ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ 0 
ไม่ได้รับอนุมัติ หรือ เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนงาน โครงการที่
น าเสนอ/ที่ก าหนดไว้                                  

N/A ไม่ได้รับอนุมัติ หรือ เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ
ที่น าเสนอ/ที่ก าหนดไว้                                  

N/A 
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ตัวอย่างวิธีการกรอกแบบฟอร์ม ปส.4 และการคิดคะแนน 
 

1. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน 
(รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยรายงานเฉพาะตัวชี้วัดที่  

ไม่ซ้ ากับตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ที่เจรจาต่อรองกับอธิการบดี ในส่วนที่ 1 การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน) 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรการ/ตัวชี้วัด 

(1) 
เป้าหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

(3) 
ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 

% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านวิชาการ      
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาทักษะบัณฑิต      
มาตรการที่ 1 พัฒนาหลักสูตร นวัตกรรมการเรียนการสอน      
1. จ านวนหลักสูตรบูรณาการ/สหวิทยาการ 2 หลักสูตร 1 หลักสูตร 1/2 = 0.50 0.50 x 100 = 50 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 50 

1.00 

มาตรการที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ      
2. จ านวนนักศึกษา/ศิษยเ์ก่า ท่ีได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ  4 คน 5 คน 5/4 = 1.25 1.25 x 100 = 125 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 25 

5.00 

3. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศ 20 คน 21 คน 21/20 = 1.05 1.05 x 100 = 105 
สูงกว่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 5 

4.50 

คะแนนผลการด าเนินงาน 
คะแนนรวม  10.50 
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 10.50/3=3.50 
ค่าคะแนนแปลงเปน็ร้อยละ 70.00 

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล  
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน 

คะแนนรวม  
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ  
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แบบประเมินการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี และ

หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... (1 ตุลาคม ..... - 30 กันยายน .....) 

 
ค าชี้แจง  1. แบบประเมินการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี 
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่ือประเมินภาวะความเป็นผู้น า (leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล (competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ซึ่งจะน าไปใช้ประกอบการ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
 1.2 เพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพรวมของการบริหารส่วนงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของ
บุคลากรในส่วนงาน ซึ่งจะน าไปใช้ประกอบการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
      ข้อมูลจากการตอบแบบประเมินของท่านมีความส าคัญยิ่ง และจะเป็นความลับ โดยจะน าไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
ต่อไป  
 2. แบบประเมิน แบ่งออกเป็น 3 ตอน  
  ตอนที ่1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน มี 3 ข้อ 
  ตอนที ่2  แบบประเมินภาวะความเป็นผู้น า และคุณลักษณะส่วนบุคคลในการขับเคลื่อนส่วนงาน
ของคณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มี 14 ข้อ 
  ตอนที่ 3 แบบประเมินการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน มี 6 ข้อ 
 
โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 1. คณะ/ส่วนงาน ...........................................................  
 2. สถานภาพ  บุคลากรสายวิชาการ   

 บุคลากรสายสนับสนุน  
 อ่ืนๆ ................................................. 

 3. ประสบการณ์การท างานในคณะ/ส่วนงาน 
 น้อยกว่า 2 ปี  2-5 ปี            6-10 ปี           
 11-15 ปี    15-20 ปี         20 ปีขึ้นไป 

  

แบบฟอร์ม ปส.5 
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ตอนที่ 2 แบบประเมินภาวะความเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
 ส าหรับประเมินระดับความส าเร็จ/การปฏิบัติ/พฤติกรรมที่แสดงออกถึงภาวะผู น า และ
คุณลักษณะสวนบุคคล ที่สงผลต่อการปฏิบัติหนาที่และการขับเคลื่อนส่วนงาน ของคณบดี/ผู้อ านวยการใน
ส่วนงานของท่าน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
  5 คะแนน หมายถึง ระดับมากท่ีสุด (มากกว่า ร้อยละ 80) 
  4 คะแนน หมายถึง ระดับมาก  (มากกว่า ร้อยละ 70 - 80) 
  3 คะแนน หมายถึง ระดับปานกลาง (มากกว่า ร้อยละ 50 - 70) 
  2 คะแนน หมายถึง ระดับน้อย  (มากกว่า ร้อยละ 30 - 50) 
  1 คะแนน หมายถึง ระดับน้อยที่สุด (น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30) 
  N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล/ไม่สามารถประเมินในเรื่องนั้นได้  
 

ประเด็นค าถาม 

ระดับคะแนน 
ความส าเร็จ/การปฏิบัติ/พฤติกรรม 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

N/A 
 
- 

1 ก าหนดวิสัยทัศน์ ที่สามารถน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย ที่ชัดเจน และ
สื่อสารให้บุคลากรทราบ 

      

2 มีการจัดท าแผน และขับเคลื่อนการท างาน เพื่อผลักดันนโยบายสู่
การปฏิบัติ ให้เกิดผลผลิต/ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ 

      

3 มีการก ากับตดิตาม การท างานตามแผน และด าเนินการปรบัปรุงการ
ท างาน การบริหารงานอย่างต่อเนือ่ง และแจ้ง/เผยแพรผ่ลการ
ด าเนินงานให้ทราบผ่านช่องทางต่างๆ  

      

4 ท างานเชิงรุก สามารถแก้ไขปัญหาและตัดสินใจที่ทันต่อสถานการณ์ 
และความเปลี่ยนแปลง  

      

5 สามารถริเริ่ม สร้างสรรค์งานใหม่/นวัตกรรม ที่ส่งผลให้องค์กรมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

      

6 สร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ และบรรยากาศที่ดี ส่งผลต่อความ
ผาสุก ความผูกพัน และความร่วมมือท่ัวท้ังองค์กร  

      

7 สนับสนุนอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่บุคลากร นักศึกษา 
เพื่อให้การด าเนินงานในต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

      

8 มอบหมายงาน กระจายอ านาจการบริหารงานได้ตรงตามความ 
สามารถของบุคลากร และมีการท างานเป็นทีม 

      

9 สามารถให้ค าปรึกษาแนะน า แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปรับปรุง
พัฒนาการท างาน หรือแก่อาจารย์/นักศึกษาในเรื่องต่างๆ  

      

10. มีมนุษยสัมพันธ์ และมีการถ่ายทอด สื่อสารทั้งภายใน และภายนอก
ที่มีประสิทธิภาพ 

      

11 ให้ความส าคญักับผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียในทุกระดับ       
12 สามารถสรา้ง/พัฒนา/เพิม่เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 

ทั้งภายและภายนอกตามภารกิจของคณะ/ส่วนงาน 
      

13 สามารถจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอย่างมี
ประสิทธิผล และทันท่วงที  

      

14 มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่
ยอมรับนับถือ 
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ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคณบดี/ผู้อ านวยการ 
- จุดแข็ง ….........……………………………………………………………………………........................................................... 
- สิ่งท่ีควรพัฒนา ………………………………………………………………………………....................................................... 
- อ่ืนๆ ………………………………………………………………………………........................................................................ . 
 
ตอนที่ 3 แบบประเมินการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน 
 ส าหรับประเมินระดับความส าเร็จ/การปฏิบัติ/ความพึงพอใจ ต่อการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ
ของบุคลากร ในคณะ/ส่วนงานของท่าน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
  5 คะแนน หมายถึง ระดับมากท่ีสุด (มากกว่า ร้อยละ 80) 
  4 คะแนน หมายถึง ระดับมาก  (มากกว่า ร้อยละ 70 - 80) 
  3 คะแนน หมายถึง ระดับปานกลาง (มากกว่า ร้อยละ 50 - 70) 
  2 คะแนน หมายถึง ระดับน้อย  (มากกว่า ร้อยละ 30 - 50) 
  1 คะแนน หมายถึง ระดับน้อยที่สุด (น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30) 
  N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล/ไม่สามารถประเมินในเรื่องนั้นได้  
 

ประเด็นค าถาม 

ระดับคะแนน 
ความส าเร็จ/การปฏิบัติ/ความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

N/A 
 
- 

1 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท าวิสัยทัศน์ และ
แผนพัฒนาคณะ ส่วนงาน 

      

2 มีกลไก วิธีการ ในการรับฟังและให้บุคลากร นักศึกษา มีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อน การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาในเรื่องส าคัญ  

      

3 เปิดโอกาสให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 

      

4 มีกลไก วิธีการ ในการรับฟังและให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในด้านต่างๆ และน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

      

5 ระดับความส าเร็จของความร่วมมือในการท างานภายในคณะ  
ส่วนงาน 

      

6 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งภายในและต่างประเทศ 

      

 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………......................................................................................  
………………………………………………………………………………......................................................................................  
………………………………………………………………………………......................................................................................  
 
 
(หมายเหตุ ข้อค าถาม/จ านวนข้ออาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) 
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แบบประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... (1 ตุลาคม ..... - 30 กันยายน .....) 
ผู้ประเมิน : นักศึกษา 

 
ค าชี้แจง  

1) แบบประเมินการบริหารงานของคณะฉบับนี้ เป็นการประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพรวมของการ
บริหารงานของคณะ ส าหรับใช้ประกอบการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน   
             ข้อมูลจากการตอบแบบประเมินนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานต่อไป  

2)  การตอบแบบประเมินจะไม่มีความสัมพันธ์กับผลการเรียน จึงขอความร่วมมือตอบแบบประเมิน และ
ให้ข้อคิดเห็นในเชิงพัฒนาคณะ มหาวิทยาลัย 

3) แบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป รวม 3 ข้อ  
 ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นต่อการบริหารงานของคณะ รวม 14 ข้อ  
 ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
4) เกณฑ์การให้ค่าคะแนนส าหรับประเมินระดับความส าเร็จ/การปฏิบัติ/ความพึงพอใจ ต่อการ

บริหารงานของคณะ แบ่งออกเป็นดังนี้ 
  5 คะแนน หมายถึง ระดับมากท่ีสุด (มากกว่า ร้อยละ 80) 
  4 คะแนน หมายถึง ระดับมาก  (มากกว่า ร้อยละ 70 - 80) 
  3 คะแนน หมายถึง ระดับปานกลาง (มากกว่า ร้อยละ 50 - 70) 
  2 คะแนน หมายถึง ระดับน้อย  (มากกว่า ร้อยละ 30 - 50) 
  1 คะแนน หมายถึง ระดับน้อยที่สุด (น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30) 
  N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล/ไม่สามารถประเมินในเรื่องนั้นได้  

 
โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 
ส่วนที ่1: ข้อมูลทั่วไป  
 
1. คณะ................................................................ 
 
2. ระดับปริญญา  ปริญญาตรี   ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
 
3. ระยะเวลาที่ศึกษาในคณะ  

 1 ปี    2 ปี    3 ปี    4 ปี  
 5 ปี    6 ปี    7 ปี    8 ปีขึ้นไป 

 

แบบฟอร์ม ปส. 6 
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ส่วนที่ 2:  นักศึกษาเห็นว่าการบริหารงานคณะในด้านต่างๆ ต่อไปนี้มีคุณภาพอยู่ในระดับใด 
 

ด้าน 
/ข้อ รายละเอียดที่ประเมิน 

ระดับคะแนน  
ความส าเร็จ/การปฏิบัติ/ความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

N/A 
 
- 

1.  การเรียนการสอน 
1.1 จัดอาจารย์ที่มีคุณภาพมาท าการสอนในช้ันเรียน/การเรียน

ออนไลน์ ได้อย่างเหมาะสม 
      

1.2 การเสริมประสบการณ์วิชาชีพ เช่น การฝึกปฏิบัติ การออก
ภาคสนาม การดูงานนอกสถานที่ และการสนับสนุนการเข้า
ร่วมการแข่งขันทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ หรือการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาบรรยาย 

      

1.3 การส่งเสริมสนับสนุนทักษะการวิจัยและการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

      

1.4 จัดสภาพห้องเรียน อุปกรณ์การสอน แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เช่น ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ จุดเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต อย่าง
เหมาะสม 

      

1.5 การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ เช่น แจก 
SIM อินเทอร์เน็ต ยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมเรียน
ออนไลน์ 

      

2.  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ 
2.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วม 

กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
      

2.2 มีการจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาของคณะมีความสัมพันธ์ที่ดี
และสร้างความร่วมมือในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

      

2.3 มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ถึงนักศึกษา มีช่องทางรับ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

      

2.4 มีการจัดสรรทุนการศึกษา และด าเนินการจัดสรรทุนการศึกษา
ประเภทต่างๆ ให้กับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

      

2.5 การให้ความช่วยเหลือเยียวยาในสถานการณ์ COVID-19 เช่น 
ทุนการศึกษา   

      

3.  สิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ 
3.1 มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตของนักศึกษา

ภายในคณะอย่างเหมาะสม เช่น ร้านอาหาร เครื่องดื่ม 
      

3.2 มีการจัดสถานท่ีนั่งพักระหว่างรอเรียน และในยามว่างได้อย่าง
เหมาะสม 

      

3.3 มีการดูแลความสะอาด สุขลักษณะ สุนทรียภาพของอาคาร
สถานท่ีและสิ่งแวดล้อมภายในคณะได้อย่างเหมาะสม 

      

3.4 มีมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและทรัพย์สิน 
ขณะด ารงชีวิตอยู่ภายในคณะได้อย่างเหมาะสม 

      

 

ส่วนที่ 3:  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..  
 
 
(หมายเหตุ ข้อค าถาม/จ านวนข้ออาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) 
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แบบบันทึกข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 

ส่วนงาน................................................................................ 
 

ผู้ให้ข้อมูล ........................................................................................... ต าแหน่ง ........................................................................... 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ...................................................... ระยะเวลาท่ีด ารงต าแหนง่ ................................................................. 
 
ค าถามที่ 1  ............................ ........................................................................................................................................................   
 ......................................................................................................................................................................................................  
ค าตอบ (สรุปสาระส าคัญ) 
 ......................................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
 
ค าถามที่ 2  .................... .................................................................................................................................................................   
 ......................................................................................................................................................................................................  
ค าตอบ (สรุปสาระส าคัญ) 
 ......................................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
 
ค าถามที่ 3  .................... .................................................................................................................................................................   
 ......................................................................................................................................................................................................  
ค าตอบ (สรุปสาระส าคัญ) 
 ......................................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
 
วันท่ี ........................................................... 
 

แบบฟอร์ม ปส. 7 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข้อมูลสแกนจาก QR Code) 
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ภาคผนวก 1 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผล 
การด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าท่ีของคณบดแีละหัวหน้าส่วนงาน 

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 
 

ข้อมูลสแกนจาก QR Code 

 
 
 
 

ภาคผนวก 2 
รายชื่อส่วนงานท่ีจะต้องด าเนินการตดิตาม และประเมินผล  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ข้อมูลสแกนจาก QR Code 

 
 
 
 

ภาคผนวก 3 
ปฏิทินการติดตาม และประเมินประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

และการปฏบิัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงาน 
 

ข้อมูลสแกนจาก QR Code 
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ภาคผนวก 4 
รูปแบบเล่ม รายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏบิัติหน้าทีข่องหัวหน้าส่วนงาน 

 
ข้อมูลสแกนจาก QR Code 

 
 
 
 

ภาคผนวก 5 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตดิตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน   

และการปฏบิัติหน้าที่ของคณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 

ข้อมูลสแกนจาก QR Code 

 
 
 
 

ภาคผนวก 6 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าแบบสอบถามที่ใช้ในการติดตาม และประเมินผล 
การด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏบิัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงาน 

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 

ข้อมูลสแกนจาก QR Code 
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