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ค ำน ำ 
 

   ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยก าหนดให้มีการติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานทุกปีงบประมาณ และ
ก าหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอน ตัวชี้วัดการติดตาม และประเมินผลอย่างกว้างๆ นอกจากนั้นในแต่ละปีให้
คณะกรรมการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย  

       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการได้พิจารณาก าหนด
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล ตามที่ก าหนดในข้อบังคับ รวมทั้งการมุ่งเน้นให้ส่วนงานและ
หัวหน้าส่วนงานได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และการด าเนินงาน
ต่างๆ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถสร้างงานที่ท้าทาย โดยในการพิจารณาก าหนด
หลักเกณฑ์ต่างๆ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบบ กลไก และมาตรการในการติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน มาช่วยพิจารณาด้วยเพ่ือ
การมีส่วนร่วม รวมทั้งเพ่ือให้การติดตาม และประเมินผลเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายมากขึ้น  

           คณะกรรมการ ได้จัดท าคู่มือ การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น เพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบัติงาน โดยจะก าหนดรายละเอียดองค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก ขั้นตอนวิธีการเก็บข้อมูล การคิด
คะแนน การติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 -30 กันยายน 2560) 
อยู่ในส่วนที่ 2-3 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) อยู่ในส่วนที่ 4-5 
และส่วนที่ 6 เป็นแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลต่างๆ   

 คณะกรรมการ หวังว่า คู่มือ การติดตาม และประเมินผล นี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
และมุ่งหวังให้การติดตาม และประเมินผลนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่จะสะท้อนภาพการด าเนินงานของแต่ละส่วนงาน 
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน โดยสิ่งส าคัญที่สุดคือทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งผู้บริหารส่วนงาน บุคลากร 
มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย ได้น าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและ
พัฒนาส่วนงาน มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น     

 
 
 

 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  
 และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
 2 กุมภาพันธ์ 2561  
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  หน้ำ 
ค ำน ำ  ก 
สำรบัญ  ข 
สรุป สรุป คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ

หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ฉ 

ส่วนที่ 1 หลักกำรในกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน และกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของหัวหน้ำส่วนงำน                               

1 

 1. ความเป็นมา 1 
 2. วัตถุประสงค์ 2 
 3. ค าจ ากัดความ 3 
 4. คณะกรรมการ 4 
 5. หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล 5 
 6. หลักการท างานของคณะกรรมการ  5 
 7. องค์ประกอบและค่าน้ าหนักการติดตาม ประเมินผล 6 
 8. หลักเกณฑ์การคิดคะแนนการติดตาม และประเมินผล 7 
 9. การแปลความหมายคะแนนการติดตาม และประเมินผล 10 
 10. ขอบเขตของการติดตาม และประเมินผล 10 
 11. ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล 12 
 12. การตรวจสอบ สอบทานข้อมูล 15 
 13. การจัดท ารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
15 

 14. การน าผลการติดตาม และประเมินผล ไปใช้ประโยชน์ 15 
ส่วนที่ 2 

 
แนวทำง ขั้นตอนกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

 

 1. วัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 16 
 2. แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 16 
 3. สรุปองค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ ค่าน้ าหนักและวิธีการเก็บข้อมูล 18 
 4. ผู้เกี่ยวข้องที่เชิญมาสนทนากลุ่ม 19 
 5. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 19 
 6. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 21 
 7. สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
22 

ส่วนที่ 3 
 

แนวทำง ขั้นตอนกำรติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของหัวหน้ำส่วน
งำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

 

 1. วัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 23 
 2. แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 23 
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  หน้ำ 
 3. สรุปองค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ ค่าน้ าหนักและวิธีการเก็บข้อมูล 25 
 4. ผู้เกี่ยวข้องที่เชิญมาสนทนากลุ่ม 26 
 5. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 26 
 6. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 27 
 7. สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า

ส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
28 

ส่วนที่ 4 
 

แนวทำง ขั้นตอนกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 

 1. วัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 29 
 2. แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 29 
 3. สรุปองค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ ค่าน้ าหนักและวิธีการเก็บข้อมูล 32 
 4. ผู้เกี่ยวข้องที่เชิญมาสนทนากลุ่ม 34 
 5. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 34 
 6. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 35 
 7. สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
36 

ส่วนที่ 5 
 

แนวทำง ขั้นตอนกำรติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของหัวหน้ำส่วน
งำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 

 1. วัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 37 
 2. แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 37 
 3. สรุปองค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ ค่าน้ าหนักและวิธีการเก็บข้อมูล 39 
 4. ผู้เกี่ยวข้องที่เชิญมาสนทนากลุ่ม 40 
 5. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 40 
 6. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 41 
 7. สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า

ส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
42 

ส่วนที่ 6 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน และ
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของหัวหน้ำส่วนงำน 
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 ปค.1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ตามแผนมหาวิทยาลัย) 44 
 ปค.2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่หัวหน้าส่วนงานลงนาม

กับอธิการบดี  
47 

 ปค.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  50 
 ปค.4 แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่

ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) 
51 

 ปค.5 แบบรายงานความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน 
(โดยหัวหน้าส่วนงาน) 

53 

 ปค.6 แบบรายงานการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาส่วนงาน  56 
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 ปค.7 แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 58 
 ปค.8 แบบบันทึกข้อมูลการสนทนากลุ่ม 60 
 ปค.9 สรุปรายงานการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ

ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
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ภำคผนวก   
 ภำคผนวก 1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และ

ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
พ.ศ. 2560 
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 ภำคผนวก 2 สรุปจ านวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่จะต้องด าเนินการติดตาม 
และประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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 ภำคผนวก 3 ปฏิทินการติดตาม และประเมินประเมินผลการด าเนินงานของส่วน
งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงาน 
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 ภำคผนวก 4 รูปแบบเล่ม รายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
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 ภำคผนวก 5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ของส่วนงาน  และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี และหัวหน้าส่วนงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
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 ภำคผนวก 6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบบ กลไก และมาตรการใน
การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ 

82 

 

 



จ 
 

สำรบัญตำรำง 
  หน้ำ 
ตารางที่ 1   สรุปองค์ประกอบ ค่าน้ าหนักการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วน

งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
6 

ตารางที่ 2 สรุปองค์ประกอบ ค่าน้ าหนักการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วน
งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

7 

ตารางที่ 3 วิธีการคิดคะแนนผลการด าเนินงาน 8 
ตารางที่ 4 กลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่เชิญมาสนทนากลุ่ม 10 
ตารางที่ 5     สรุปขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ

หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
13 

ตารางที่ 6   สรุปองค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

18 

ตารางที ่7   สรุปองค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

25 

ตารางที่ 8 สรุปองค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

32 

ตารางที่ 9 สรุปองค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

39 

ตารางที่ 10 รายชื่อแบบฟอร์มที่ใช้ในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 

43 

 
สำรบัญแผนภำพ 

  หน้ำ 
แผนภาพที่ 1   สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
22 

แผนภาพที่ 2  สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

28 

แผนภาพที่ 3   สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

36 

แผนภาพที่ 4   สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

42 

 



ฉ 
 

บทสรุป  
คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
และมุ่งเน้นให้การด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานได้มีการปรับปรุงและการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถสร้างงานที่ท้าทาย 
 
1. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 1.1 วัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน (ข้อ 7 ของข้อบังคับฯ) 
               (1) เพ่ือติดตามระดับความส าเร็จและพัฒนาการในการด าเนินงานของส่วนงานที่สอดคล้องกับ
ทิศทาง และนโยบาย ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีก าหนด 
               (2) เพ่ือวัดระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน 
               (3) เพ่ือให้ทราบปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 

     1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (ข้อ 9 ของ
ข้อบังคับฯ) 
               (1) เพ่ือประเมินระดับความส าเร็จของการบรรลุตามค ารับรองการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
หัวหน้าส่วนงาน 
               (2) เพ่ือประเมินความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน  
               (3) เพ่ือประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
 

2. จ านวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่จะต้องติดตามและประเมินผล 
          2.1 ส่วนงานที่จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีปีละ 18 ส่วนงาน 
 2.2 หัวหน้าส่วนงานที่จะต้องติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 16 ราย และ 17 ราย ตามล าดับ (เนื่องจากแต่ละปีหัวหน้าส่วนงานบางรายมี
ระยะเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่ยังไม่ครบระยะเวลาการติดตาม และประเมินผลตามที่ก าหนดในข้อบังคับ) 



ช 
 

3. องค์ประกอบของการติดตาม และประเมินผล 
     3.1 การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน 
องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 

มี 3 ด้าน 
ค่า

น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 
มี 2 ด้าน 

ค่า
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

ด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของ
ส่วนงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ          
 ส่วนที่  1 ผลการด าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปี (ตามแผนมหาวิทยาลัย)  
         ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาภายใน (สกอ.) 

70 
 

   40 
 

    30 

ด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ          
 ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปี (ตามแผนมหาวิทยาลัย)  
          ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาภายใน (สกอ.)  

60 
 

  30 
 

  30 

ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ
ของบุคลากรในส่วนงาน  

30 ด้านที่ 2 ความเป็นผู้น า (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
(Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน 

40 

ด้านที่ 3 การบริหารจัดการส่วนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (ไม่คิดคะแนน) 

-- 

รวม 100 รวม 100 

 3.2 การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน 
องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 

มี 4 ด้าน 
ค่า

น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 
มี 2 ด้าน 

ค่า
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

ด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของ
ส่วนงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  
        ส่วนที่  1  ผลการด าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปี (ตามแผนมหาวิทยาลัย)  
 ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติราชการที่หัวหน้าส่วนงานลงนามกับอธิการบดี  
 ส่วนที่  3 ผลการประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาภายใน (สกอ.) 

(ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์ สถาบัน 
ส านัก ยังไม่ได้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน
กับอธิการบดี ให้รายงานเฉพาะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 
3 ค่าน้ าหนักส่วนละ 30) 

60 
 
    20 

 
     20 

 
     20 

ด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
 ส่วนที่  1 ผลการด าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปี (ตามแผนมหาวิทยาลัย)  
 ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติราชการที่หัวหน้าส่วนงานลงนามกับอธิการบดี  
         ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาภายใน (สกอ.) 

(ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์ สถาบัน 
ส านัก ยังไม่ได้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน
กับอธิการบดี ให้รายงานเฉพาะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 
3 ค่าน้ าหนักส่วนละ 30)  

60 
 
    20 

 
     20 

 
     20 

ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ
ของบคุลากรในส่วนงาน  

30 ด้านที่ 2 ความเป็นผู้น า (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
(Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน 
 

40 

ด้านที่ 3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานของส่วนงาน  

10 

ด้านที่ 4 การบริหารจัดการส่วนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (ไม่คิดคะแนน) 

-- 

รวม 100 รวม 100 
 



ซ 
 

4. คะแนนการติดตาม และประเมินผล และการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี  
 4.1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของส่วนงาน/ระดับความส าเร็จตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
มาจาก ส่วนงานรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาในรอบปีว่าด าเนินการส าเร็จเพียงใด คณะกรรมการ
จะตรวจสอบ/สอบทาน/ให้คะแนน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 4.2 ระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน มาจาก คะแนนเฉลี่ยการตอบ
แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดย
บุคลากร) โดยบุคลากร 3 กลุ่ม คือ (1) คณะกรรมการประจ าส่วนงาน (2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะ
เทียบเท่า) ทั้งหมดในส่วนงาน และ (3) ส านักงานคณบดี                      
 4.3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของส่วนงาน มาจาก ส่วนงานวิเคราะห์เรื่อง
ส าคัญ จ าเป็นเร่งด่วนไม่เกิน 5 เรื่อง แล้วเขียนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของส่วนงาน 
คณะกรรมการจะพิจารณาและให้คะแนน  
 4.4 ความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
(Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน มาจาก หัวหน้าส่วนงานเขียนสรุปรายงาน
ความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผล
ส าเร็จในการท างาน ประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ A4 และส่งให้คณะกรรมการประจ าส่วนงานประเมินให้
คะแนน หลังจากนั้นคณะกรรมการจะพิจารณาให้คะแนน  
 อนึ่งคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ของคณะ โดยให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ผ่านทาง
ระบบ online แต่ไม่น ามาคิดคะแนน       
    
5. การเชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมสนทนากลุ่ม 
 คณะกรรมการเชิญผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วน
งาน อาทิ คณะกรรมการประจ าส่วนงาน บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า มาสนทนา
กลุ่ม (การสนทนากลุ่มไม่มีคะแนน) จ านวน ประมาณ 281 คน เพ่ือการมีส่วนร่วม และเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่
ครอบคลุมมิติต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 

 

6. คะแนน และการแปลความหมายคะแนน 
 6.1 น าคะแนนผลการด าเนินงานของส่วนงาน มาค านวณตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แล้วคิดคะแนน
เป็นร้อยละ ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง  
 6.2 น าคะแนนผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน มาค านวณตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แล้วคิด
คะแนนเป็นร้อยละ ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง  
 6.3 ก าหนดระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วน
งาน และการแปลความหมายคะแนนโดยจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ดังนี้ 

ร้อยละ ระดับความส าเร็จ 
คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป ดีเด่น 
คะแนนร้อยละ 80-89 ดีมาก 
คะแนนร้อยละ 70-79 ดี 
คะแนนร้อยละ 60-69 พอใช้/ปานกลาง 
คะแนนร้อยละ 50-59 น้อย 
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50 ต้องปรับปรุง 
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7. การจัดท ารายงานการติดตาม และประเมินผลฯ 
 การจัดท ารายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน จะจัดท าเป็นเล่มเดียวกัน เพ่ือให้เห็นภาพรวมการด าเนินการของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานทั้งหมดในมหาวิทยาลัย โดยรายงานจะประกอบด้วย อาทิ 
 7.1 บทสรุปผู้บริหาร  
 7.2 ผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน จ านวน 18 ส่วนงาน และผลการ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จ านวน 16 ราย และ 17 รายตามล าดับ (เนื่องจากหัวหน้าส่วนงานบางราย มีระยะเวลาการมา
ปฏิบัติหน้าที่ยังไม่ครบระยะเวลาการติดตาม และประเมินผลตามท่ีก าหนดในข้อบังคับ)  
 7.3 จุดเด่นและผลงานในรอบปีที่ผ่านมา                 
 7.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
 
8. การน าผลการติดตาม และประเมินผล ไปใช้ประโยชน์ 
 8.1 หัวหน้าส่วนงานรับทราบผลการด าเนินงาน และน าข้อสังเกต ข้อเสนอแนะไปใช้ในการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 8.2 อธิการบดี   
 - ก ากับติดตามการท างาน รวมทั้งการสนับสนุน ผลักดันการท างานของแต่ละส่วนงาน ได้อย่าง
ครบถ้วน ชัดเจน  
 - น าผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน การให้เงินรางวัล หรือค่าตอบแทนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

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

และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  
 
1. ความเป็นมา 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22 (19) ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมี
หน้าที่และอ านาจ ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มหาวิทยาลัยจึงได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพ่ือ
เป็นเครื่องมือและกลไกให้สภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน รวมทั้งกระตุ้นให้ส่วนงาน หัวหน้าส่วนงานได้มีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้การท างานมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
  ทั้งนีข้้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ าคณะ 
พ.ศ. 2560 นี้ ก าหนดให้มีการติดตาม และประเมินผล 2 เรื่อง คือ  
 1. การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  
 โดยมีส่วนงานที่จะต้องติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีละ 18 ส่วนงาน รายชื่อส่วนงานตามภาคผนวก 2 หน้า 70 
 2. การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  
 โดยมีหัวหน้าส่วนงานที่จะต้องติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 16 ราย และ 17 ราย ตามล าดับ  
                (เนื่องจากแต่ละปีหัวหน้าส่วนงานบางรายมีระยะเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่ยังไม่ครบระยะเวลาการ
ติดตาม และประเมินผลตามท่ีก าหนดในข้อบังคับ) รายชื่อหัวหน้าส่วนงานตามภาคผนวก 2 หน้า 70 
 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และมหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2344/2560 ลง
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตั้งแต่วันที่ 12 
ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดยมีศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ (รายชื่อคณะกรรมการตามภาคผนวก 5 หน้า 80) 
 ด้วยข้อบังคับไดก้ าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล อย่างกว้างๆ นอกจากนั้นยัง
ก าหนดว่าในแต่ละปีงบประมาณ ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน รวมทั้งก าหนดระดับของผล
การประเมินและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานทราบก่อนเริ่ม
ปีงบประมาณถัดไปไม่น้อยกว่าหกสิบวัน  
             คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลแล้ว และ
ก าหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลตั้งแต่ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป เพ่ือประโยชน์ต่อการท างาน 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ผ่านมาระยะหนึ่งแล้ว การก าหนด
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หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดต่างๆ จะน าระบบ กลไกที่ส่วนงานด าเนินการอยู่แล้วมาใช้เพ่ือมิให้เป็นภาระแก่ผู้บริหาร 
ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การก าหนดหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดจะมีมากขึ้นเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
ด าเนินงานของส่วนงาน และมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นการติดตาม และประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 หัวหน้าส่วนงานจะต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงานในระยะเวลากระชั้นชิด เนื่องจากเป็นการ
ด าเนินการครั้งแรกของข้อบังคับนี้ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะเวลา และการด าเนินงานจะเป็นไป
ตามท่ีข้อบังคับก าหนดไว้ 
 ส าหรับการหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล คณะกรรมการได้ยึดข้อบังคับ รวมทั้ง
การมุ่งเน้นให้ส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือร่วมรับผิดชอบและ
ผลักดันการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งการด าเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานได้
มีการปรับปรุงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างที่ท้าทาย นอกจากนั้น คณะกรรมการได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบ กลไก และมาตรการในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส่วน
งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (รายชื่อคณะอนุกรรมการตามภาคผนวก 6 หน้า 82) มาช่วย
พิจารณาก าหนดองค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก การเก็บข้อมูล ฯลฯ ด้วยเพ่ือการมีส่วนร่วม และเพ่ือให้การติดตาม 
และประเมนิผลเกิดประโยชน์มากขึ้น  
 คณะกรรมการได้น าหลักเกณฑ์แนวทาง ขั้นตอนที่ก าหนดไว้แล้วมาจัดท า คู่มือ การติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยคู่มือ
นี้ จะน าเสนอแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล 2 ปีงบประมาณ คือ  
 1. การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อยู่ในส่วนที่ 2 และ 3 ของคู่มือ 
 2. การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่ในส่วนที่ 4 และ 5 ของคู่มือ 
 โดยในแต่ละปีงบประมาณ จะมีรายละเอียดขั้นตอน วิธีการเก็บข้อมูลโดยละเอียด เพ่ือให้ส่วนงาน
และผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป 

   
2. วัตถุประสงค์  

          2.1 วัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน (ข้อ 7 ของ
ข้อบังคับฯ) 
               (1) เพ่ือติดตามระดับความส าเร็จและพัฒนาการในการด าเนินงานของส่วนงานที่สอดคล้องกับ
ทิศทาง และนโยบาย ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีก าหนด 
               (2) เพ่ือวัดระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน 
               (3) เพ่ือให้ทราบปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 

          2.2 วัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (ข้อ 9 
ของข้อบังคับฯ) 
               (1) เพ่ือประเมินระดับความส าเร็จของการบรรลุตามค ารับรองการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
หัวหน้าส่วนงาน 
               (2) เพ่ือประเมินความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน  
               (3) เพ่ือประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน 
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3. ค าจ ากัดความ 

สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ส่วนงาน หมายถึง ส่วนงานตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 
ยกเว้น ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา 

หัวหน้าส่วนงาน หมายถึง คณบดีของคณะวิชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อ านวยการศูนย์ สถาบัน ส านัก  
ยกเว้น ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี และ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ศูนย์ สถาบัน ส านัก หมายถึง ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักหอสมุด หอศิลป์  
ยกเว้น สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผอ.ศูนย์ สถาบัน ส านัก หมายถึง ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ผู้อ านวยการส านักหอสมุด ผู้อ านวยการหอศิลป ์
ยกเว้น ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

ประธานคณะกรรมการ หมายถึง ประธานคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

กรรมการ หมายถึง กรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

ฝ่ายเลขานุการ หมายถึง เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ือ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

ปี/รอบป ี ปีงบประมาณแผ่นดิน 
ข้อบังคับ หมายถึง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และ

ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงาน
ที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

การติดตาม และประเมินผล หมายถึง การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

การติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน 

หมายถึง การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน จ านวน 18 ส่วนงาน 
(รายช่ือส่วนงานตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 
ยกเว้นส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา)  

การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 

หมายถึง การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของหัวหน้าส่วนงาน  
ซึ่งหัวหน้าส่วนงานท่ีจะต้องติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีระยะเวลา
ท างานตามที่ข้อบังคับก าหนดไว้  

อนุกรรมการ หมายถึง อนุกรรมการที่คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วน
งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน แต่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยในการด าเนินงาน
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย    

คู่มือ หมายถึง คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย/
สนง.สภาฯ 

หมายถึง ส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
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4. คณะกรรมการ 

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

 4.2 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 ตามข้อ 16 ของบังคับ ได้ก าหนดหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ดังนี้ 
 1) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาเงินเดือน การให้เงินรางวัล หรือค่าตอบแทนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องของหัวหน้าส่วนงานต่ออธิการบดี รวมทั้งเสนอแนะการให้หัวหน้าส่วนงานพ้นจากต าแหน่งต่อสภา
มหาวิทยาลัย 
 2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และมอบหมายให้กระท าการ
ใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ได้ตามท่ีเห็นสมควร 
 3) เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง
อ่ืนมาชี้แจง หรือขอข้อมูลจากบุคคลดังกล่าว รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชน์ต่อการ
ติดตามและประเมินผล 
 4) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของส่วนงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
ต่อหัวหน้าส่วนงาน อธิการบดี และสภามหาวิทยาลัย 
 5) อ านาจหน้าที่อ่ืนตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  

 4.3 วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ 
              ข้อ 14 วรรคห้า ของข้อบังคับ ก าหนด ในกรณีที่ประธานกรรมการ กรรมการ ตามข้อ (1) หรือ 
(2) พ้นจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งประธานกรรมการ หรือกรรมการตาม (1) หรือ (2) ขึ้นแล้ว 
                ข้อ 15 ของข้อบังคับ ก าหนด ประธานกรรมการและกรรมการ มีวาระการด ารงต าแหน่งสี่ปีนับแต่
วันที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
                คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ดังนั้นคณะกรรมการจะมีวาระถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 
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5. หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล 

     5.1 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
           ข้อ 8 ของข้อบังคับ ก าหนด หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
ส่วนงาน ดังนี้ 
 (1) ในแต่ละปีงบประมาณให้คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานทุกส่วนงาน และเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบภายในหกสิบ
วันก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
 (2) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานแต่ละส่วนงานตาม
หลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ก 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 ดังนี้ 
 (1) ให้หัวหน้าส่วนงานน าเสนอแผนพัฒนาส่วนงานในรอบสี่ปีงบประมาณที่ครอบคลุมระยะเวลา
ด ารงต าแหน่ง พร้อมก าหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดในแต่ละปีงบประมาณ เสนอคณะกรรมการพิจารณาเพ่ือ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนงาน และ
แผนพัฒนาส่วนที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้น ามาใช้ในการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานต่อไป  
 (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 าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
 (4) ให้คณะกรรมการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ สอบทาน รวมทั้งแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือ
ประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน โดยอาจเชิญผู้เกี่ยวข้องมา
ให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการอาจก าหนดวิธีการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 
 (5) ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วน
งานเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่หัวหน้าส่วนงานเสนอรายงานการประเมินตนเองให้
คณะกรรมการแล้ว 

 
6. หลักการท างานของคณะกรรมการ  
 ในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
คณะกรรมการยึดหลักการท างาน ดังนี้ 
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 1) การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วน
งาน  เป็นการด าเนินการเพ่ือให้ทราบคุณภาพการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน และการให้ข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะในการท างานแก่หัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการท างาน และการด าเนินงานทีม่ีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 ทั้งนีเ้นื่องจากผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน มิได้เกิดจากหัวหน้าส่วนงานคนเดียวแต่มี
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ อาทิ ภาควิชา สาขาวิชา บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน มหาวิทยาลัย 
เป็นต้น 
 2) การท างานที่เป็นกัลยาณมิตรกับหัวหน้าส่วนงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 3) เน้นการท างานทีม่ีส่วนร่วมกับหัวหน้าส่วนงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 4) การท างานทีไ่มส่ร้างภาระแกส่่วนงาน และหัวหน้าส่วนงานจนเกินไป  
 5) ความโปร่งใส ยุติธรรม  
 6) การก าหนดองค์ประกอบและวิธีการติดตาม และประเมินผลที่เอ้ือให้หัวหน้าส่วนงาน สามารถ
สร้างงานที่ท้าทาย รวมทั้งก าหนดกระบวนการที่ใหห้ัวหน้าส่วนงานมีการพัฒนาการท างานอย่างต่อเนื่อง  
 7) การก าหนดระบบ กลไกท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับส่วนงาน หัวหน้าส่วน
งาน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผล อย่างกว้างขวาง 
 
7. องค์ประกอบและค่าน้ าหนักในการติดตาม และประเมินผล  
 จากวัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผล รวมทั้งเพ่ือให้การด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างงานที่ท้าทาย คณะกรรมการ จึง
ไดก้ าหนดองค์ประกอบ และค่าน้ าหนักในการติดตาม และประเมินผล ดังนี้ 

 7.1 องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
                ตารางที่ 1 สรุปองค์ประกอบ ค่าน้ าหนักการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน 
องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 

มี 3 ด้าน 
ค่า

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 
มี 2 ด้าน 

ค่า
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของ
ส่วนงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ          
 ส่วนที่  1 ผลการด าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปี (ตามแผนมหาวิทยาลัย)  
         ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาภายใน (สกอ.) 

70 
 

   40 
 

    30 

ด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ          
 ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปี (ตามแผนมหาวิทยาลัย)  
          ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาภายใน (สกอ.)  

60 
 

  30 
 

  30 

ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ
ของบุคลากรในส่วนงาน  

30 ด้านที่ 2 ความเป็นผู้น า (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
(Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน 

40 

ด้านที่ 3 การบริหารจัดการส่วนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (ไม่คิดคะแนน) 

-- 

รวม 100 รวม 100 
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7.2 องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
                ตารางที่ 2 สรุปองค์ประกอบ ค่าน้ าหนักการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน 
องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 

มี 4 ด้าน 
ค่า

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 
มี 2 ด้าน 

ค่า
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของ
ส่วนงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  
        ส่วนที่  1  ผลการด าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปี (ตามแผนมหาวิทยาลัย)  
 ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติราชการที่หัวหน้าส่วนงานลงนามกับอธิการบดี  
 ส่วนที่  3 ผลการประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาภายใน (สกอ.) 

(ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์ สถาบัน 
ส านัก ยังไม่ได้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน
กับอธิการบดี ให้รายงานเฉพาะส่วนที่ 1 และส่วนที ่
3 ค่าน้ าหนักส่วนละ 30) 

60 
 
    20 

 
     20 

 
     20 

ด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
 ส่วนที่  1 ผลการด าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปี (ตามแผนมหาวิทยาลัย)  
 ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติราชการที่หัวหน้าส่วนงานลงนามกับอธิการบดี  
         ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาภายใน (สกอ.) 

(ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์ สถาบัน 
ส านัก ยังไม่ได้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน
กับอธิการบดี ให้รายงานเฉพาะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 
3 ค่าน้ าหนักส่วนละ 30) 

60 
 
    20 

 
     20 

 
     20 

ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ
ของบุคลากรในส่วนงาน  

30 ด้านที่ 2 ความเป็นผู้น า (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
(Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน 
 

40 

ด้านที่ 3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานของส่วนงาน 

10 

ด้านที่ 4 การบริหารจัดการส่วนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (ไม่คิดคะแนน) 

-- 

รวม 100 รวม 100 
 
8. หลักเกณฑ์การคิดคะแนนการติดตาม และประเมินผล 
           เนื่องจากองค์ประกอบของการติดตาม และประเมินผล  มีหลายด้านและในแต่ละด้านประกอบด้วย
ส่วนต่างๆ จึงก าหนดหลักเกณฑ์การคิดคะแนนการติดตาม และประเมินผลในแต่ละส่วน ดังนี้           

   8.1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ตามแผนมหาวิทยาลัย)  

   8.2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่หัวหน้าส่วนงานลงนามกับอธิการบดี 
 (1) คะแนน 2 ส่วนนี้ มาจาก 
 - การเปรียบเทียบค่าเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ตามแผน
มหาวิทยาลัย) กับผลการด าเนินงานว่าส าเร็จเพียงใด (แบบฟอร์ม ปค.1 หน้า 44) 
 - การเปรียบเทียบค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการที่หัวหน้าส่วนงานลงนามกับอธิการบดี
กับผลการด าเนินงานว่าส าเร็จเพียงใด (แบบฟอร์ม ปค.2 หน้า 47) 
   การรายงานผลให้ใช้ข้อมูลเดียวกับท่ีส่วนงานรายงานกับกองแผนงาน 
   กรณีส่วนงานก าหนดค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ ระยะเวลา ให้น าผลการด าเนินงานที่ได้มา
เทียบเพ่ือคิดเป็นคะแนน ตามตารางที่ 3 ดังนี้           
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ตารางที่ 3 วิธีการคิดคะแนนผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย                                           
(ก าหนดเป็นร้อยละ) 

คะแนน
ที่ได้ 

ผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(ก าหนดเป็นระยะเวลา) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ด าเนินการส าเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
ร้อยละ 10 ข้ึนไป หรือสูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่
ตกลงไว ้

5.00 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่ก าหนด  
3 เดือนข้ึนไป หรือแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาตาม
เกณฑ์ที่ตกลงไว้ 

5.00 
 

ด าเนินการส าเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
ร้อยละ 1-10 หรือสูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที ่
ตกลงไว ้

4.50 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่ก าหนด  
1 เดือนข้ึนไป หรือแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาตาม
เกณฑ์ที่ตกลงไว้ 

4.50 
 

ด าเนินการส าเร็จเท่ากับเป้าหมายที่ก าหนดไว ้ 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 ากว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ตกลงไว ้

1.00 ด าเนินการแล้วเสร็จหลังระยะเวลาที่ก าหนด  
3 เดือนขึ้นไป หรือแล้วเสร็จหลังระยะเวลาตาม
เกณฑ์ที่ตกลงไว้ 

1.00 
 

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

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

N/A 

 (2) น าคะแนนที่ได้จากข้อ (1) มารวมกันเป็นคะแนนทั้งหมด และหาค่าเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00) 
 (3) คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทานผลการด าเนินงานกับกองแผนงาน แล้วให้คะแนน 
(ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)  

      8.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
  คะแนนส่วนนี้จะใช้คะแนนที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 

 8.4 ระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน  

 (1) คะแนนส่วนนี้ มาจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4 หน้า 51) ซึ่งบุคลากรมี 3 กลุ่ม คือ (1) 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน (2) ภาควิชา สาขาวิชา ทั้งหมดในส่วนงาน (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่า ภาควิชา 
สาขาวิชา) และ (3) ส านักงานคณบดี  
 ส าหรับศูนย์ สถาบัน ส านัก มาจาก 2 กลุ่ม คือ (1) คณะกรรมการประจ าส่วนงาน และ (2) ส านักงาน
คณบด ี
 ทั้งนี้แบบสอบถาม ก าหนดคะแนนความคิดเห็นต่อการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน เป็นดังนี้                                                

คะแนน ความหมาย 
5 คุณลักษณะนั้นมีความส าเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมากท่ีสุด 
4 คุณลักษณะนั้นมีความส าเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมาก 
3 คุณลักษณะนั้นมีความส าเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง 
2 คุณลักษณะนั้นมีความส าเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับน้อย 
1 คุณลักษณะนั้นมีความส าเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับน้อยที่สุด 
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N/A ไม่ทราบ ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินในเรื่องนั้นได้ 

 (2) น าคะแนนการตอบแบบสอบถามของทั้ง 3 กลุ่ม (ศูนย์ สถาบัน ส านัก มาจาก 2 กลุ่ม) มาคิด
คะแนนเฉลี่ย จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน  
 (3) คณะกรรมการพิจารณาสอบทานให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 

 8.5 ความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
(Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
 (1) คะแนนส่วนนี้ มาจากหัวหน้าส่วนงานเขียนรายงานความเป็นผู้น า (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
ประมาณ 1-2 กระดาษ A4 (แบบฟอร์ม ปค.5 หน้า 53) และส่งให้คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ประเมินให้
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน  
 ทั้งนี้ การพิจารณาให้คะแนนของคณะกรรมการประจ าส่วนงาน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

คะแนน  ความหมาย 
5 ความส าเร็จในการขับเคลื่อนส่วนงาน/ความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด 
4 ความส าเร็จในการขับเคลื่อนส่วนงาน/ความพึงพอใจ ระดับมาก 
3 ความส าเร็จในการขับเคลื่อนส่วนงาน/ความพึงพอใจ ระดับปานกลาง 
2 ความส าเร็จในการขับเคลื่อนส่วนงาน/ความพึงพอใจ ระดับน้อย 
1 ความส าเร็จในการขับเคลื่อนส่วนงาน/ความพึงพอใจ ระดับน้อยที่สุด  

N/A ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะประเมิน 

 (2) คณะกรรมการพิจารณาสอบทานให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)  

 8.6 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของส่วนงาน 
 คะแนนส่วนนี้มาจาก ส่วนงานเขียนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของส่วนงาน
(แบบฟอร์ม ปค.6 หน้า 56) และส่งให้คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทานและให้คะแนน จากคะแนน
เต็ม 5.00 คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)  

             8.7 การบริหารจัดการส่วนงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา (ไม่คิดคะแนน) 
 (1) คะแนนส่วนนี้ มาจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) (แบบฟอร์ม ปค.7 หน้า 58) ผ่านระบบ online 
 ทั้งนี้แบบสอบถามก าหนดความคิดเห็นต่อการบริหารงานของคณะ แบ่งเป็น ดังนี้  
              คะแนน   ความหมาย 

5 คุณลักษณะนั้นมีความส าเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมากท่ีสุด 
4 คุณลักษณะนั้นมีความส าเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมาก 
3 คุณลักษณะนั้นมีความส าเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง 
2 คุณลักษณะนั้นมีความส าเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับน้อย 
1 คุณลักษณะนั้นมีความส าเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับน้อยที่สุด 

N/A ไม่ทราบ ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินในเรื่องนั้นได้ 

        (2) น าแบบสอบถามของนักศึกษาแต่ละคณะมาคิดคะแนนเฉลี่ย จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน   
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9. การแปลความหมายคะแนนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
 9.1 น าคะแนนผลการด าเนินงานของส่วนงาน มาค านวณตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แล้วคิดคะแนน
เป็นร้อยละ ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง  
            9.2 น าคะแนนผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน มาค านวณตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แล้วคิด
คะแนนเป็นร้อยละ ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง  
 9.3 น าคะแนนที่ได้น ามาก าหนดระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน โดยการแปลความหมายคะแนนระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของส่วนงาน 
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ดังนี้ 

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

 
10. ขอบเขตของการติดตาม และประเมินผล  
 10.1 การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า          
ส่วนงาน ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  
           10.2  กลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูล 
 10.2.1 ผู้เกี่ยวข้องที่ตอบแบบสอบถาม 
 (1) คณะกรรมการประจ าส่วนงาน  ตอบแบบฟอร์ม ปค.4 
 (2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สาขาวิชา) ตอบแบบฟอร์ม ปค.4 
 ทั้งหมดในส่วนงาน 
 (3) ส านักงานคณบดี ตอบแบบฟอร์ม ปค.4 
 (4) นักศึกษาของแต่ละคณะวิชา  ตอบแบบฟอร์ม ปค.7 
 10.2.2 ผู้เกี่ยวข้องที่เชิญมาสนทนากลุ่ม 
 เพ่ือการมีส่วนร่วมและเพ่ือให้ทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานในเชิงลึกและครอบคลุมมิติต่างๆ 
จึงเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสนทนากลุ่ม ดังนี้ 
 ตารางที่ 4 กลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่เชิญมาสนทนากลุ่ม  

กลุ่มผู้เกี่ยวข้องท่ีเชญิมาสนทนากลุ่ม 
จ านวน
(คน) 

หมายเหตุ 

(1) ผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ส่วนงานละ 1 คน จ านวน 18 ส่วนงาน 18  
(2) เลขานุการส่วนงาน ศูนย์ สถาบัน ส านัก จ านวน 18 ส่วนงาน    18  
(3) ผู้แทนข้าราชการ และ/หรือ ผูแ้ทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  
     ส่วนงานละไม่เกิน 3 คน จ านวน 18 ส่วนงาน  

54 ข้อ (3) ให้
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ
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กลุ่มผู้เกี่ยวข้องท่ีเชญิมาสนทนากลุ่ม 
จ านวน
(คน) 

หมายเหตุ 

ประชุมหารือและ
เสนอช่ือ 

(4) ผู้แทนข้าราชการ และ/หรือ ผูแ้ทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนบัสนุน 
     ส่วนงานละไม่เกิน 3 คน จ านวน 18 ส่วนงาน   

54 
 

ข้อ (4) ให้
ส านักงานคณบดี 
ประชุมหารือและ
เสนอช่ือ 

(5) นักศึกษา 
  (5.1) ผู้แทนคณะกรรมการนักศกึษาคณะ คณะละไม่เกิน 4 คน (14 คณะ) = 56 คน  
  (5.2) ผู้แทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  คณะละไมเ่กิน 3 คน (13 คณะ) = 39 คน 

95 ข้อ 5.1-5.2 ให้
คณะวิชาแจ้ง
รายชื่อมา 

(6) ศิษย์เก่า คณะละไม่เกิน 3 คน (14 คณะ) = 42 คน                                                                              42 ให้คณะวิชาแจ้ง
รายชื่อมา  

รวม 281  
 หมายเหตุ  1. จ านวนและกลุม่ผู้เกีย่วข้องอาจจะเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
  2. แบบบันทึกข้อมูลการสนทนากลุ่ม ตามแบบฟอร์ม ปค.8 หน้า 60 

 10.3 คณะกรรมการพบหัวหน้าส่วนงานอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายหลังจากที่ได้สรุป และจัดท า ร่าง 
รายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอร์ม ปค.9 หน้า 61) แล้ว โดย
จะคณะกรรมการจะส่ง ร่าง รายงานดังกล่าวให้หัวหน้าส่วนงานเพ่ือรับทราบผลการติดตามและประเมินผล 
แล้วจะเชิญหัวหน้าส่วนงานมาสนทนาสอบถาม สอบทานในประเด็นท่ีอาจะยังไม่ชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การติดตาม และประเมินผล รวมทั้งเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนงานได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ  
 10.4 แบบสอบถาม มี 2 ฉบับ คือ 
   (1) แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4 หน้า 51) 
   (2) แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอร์ม ปค.7 หน้า 58) 
 10.5 ช่วงเวลาของการติดตาม และประเมินผลฯ  
   (1) การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560 
   (2) การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561  
 10.6 ส่วนงานที่จะต้องติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 18 ส่วนงาน รายชื่อส่วนงาน ตามภาคผนวก 2 หน้า 70 
 10.7 หัวหน้าส่วนงานที่จะต้องติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 16 รายและ 17 ราย ตามล าดับ และรายละเอียด ตาม
ภาคผนวก 2 หน้า 70 
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11. ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล  
 11.1 คณะกรรมการ พิจารณา 
 (1) หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล ตามที่ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 รวมทั้งเพ่ือให้การด าเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน มี
การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างงานที่ท้าทาย  
 (2) แต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาระบบ กลไก และมาตรการในการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน  และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ เพ่ือพิจารณาองค์ประกอบ ตัวชี้วัด แบบสอบถาม ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล ฯลฯ 
เพ่ือการมีส่วนร่วม และครอบคลุมมิติต่างๆ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์มากขึ้น 
 11.2 คณะกรรมการ จัดท า ร่าง คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  
 11.3 คณะกรรมการ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ร่าง คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หลังจากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามประกาศใช้คู่มือ ต่อไป            
 11.4 ฝ่ายเลขานุการ เผยแพร่ คู่มือ ในเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัยให้ประชาคมทราบ 
 11.5 คณะกรรมการ หรืออาจจะมอบหมายให้อธิการบดี (ในฐานะกรรมการ) เชิญหัวหน้าส่วนงาน
ประชุมเพ่ือชี้แจงขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันในวิธีการด าเนินงาน (กรณีมอบหมายให้อธิการบดีชี้แจง 
อาจจะด าเนินการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย) 
 11.6 คณะกรรมการ ด าเนินการ 
 (1) จัดส่งคู่มือ และแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
 (2) จัดส่งแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน (โดยบุคลากร) ตามแบบฟอร์ม ปค.4 หน้า 51 ให้เลขานุการส่วนงาน 
 เลขานุการส่วนงานด าเนินการดังนี้ 
                     (2.1) ส่งแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) ให้กับ 
 (2.1.1) คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
 (2.1.2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดในส่วนงาน   
 (2.1.3) ส านักงานคณบดี  
                      ส าหรับศูนย์ สถาบัน ส านัก จะมี 2 กลุ่ม คือ (1) คณะกรรมการประจ าส่วนงาน และ(2) 
ส านักงานคณบด ี
 (2.2) แต่ละกลุ่มตามข้อ (2.1.1)–(2.1.3) จัดประชุมเพ่ือตอบแบบสอบการประเมินการ
บริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร)  และเม่ือด าเนินการเสร็จแล้ว
ให้ส่งคืนให้เลขานุการส่วนงาน กลุ่มละ 1 ชุด (แต่ละภาควิชา สาขาวิชา ส่งภาควิชา สาขาวิชาละ 1 ชุด) 
 (2.3) เลขานุการส่วนงาน รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด แล้วจัดส่งให้ประธานคณะกรรมการ 
โดยส่งผ่านทางส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
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 (3) แจ้งให้เลขานุการส่วนงานช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเรื่องการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน และเข้ามาตอบ
แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ตามแบบฟอร์ม ปค.7 หน้า 58 ผ่านทาง
ระบบ online  
 11.7 คณะกรรมการ ด าเนินการเผยแพร่แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) (แบบฟอร์ม ปค.7) ให้นักศึกษามาตอบแบบสอบถามทางระบบ online 
 11.8 หัวหน้าส่วนงาน เสนอรายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วน
งาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมการ รายงานผลการด าเนินงาน
ของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ให้จัดท าเป็นรูปล่มตามภาคผนวก 4 หน้า 79 
 11.9 ฝ่ายเลขานุการ น ารายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
 11.10 คณะกรรมการ มีหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง (ตามกลุ่มในตารางที่ 4 หน้า 10) มาร่วมสนทนากลุ่ม 
โดยการสนทนากลุ่ม มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
 (1) ประธานคณะกรรมการ มีหนังสือถึงผู้เกี่ยวข้อง (ตามกลุ่มในตารางที่ 4 หน้า 10) เชิญมา
สนทนากลุ่ม พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้มาสนทนากลุ่มได้ศึกษารายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ที่เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือประกอบการสนทนากลุ่ม 
 (2) คณะกรรมการ สนทนากลุ่มกับผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ                                               
 (3) ฝ่ายเลขานุการ สรุปสาระของการสนทนากลุ่ม ตามแบบฟอร์ม ปค.8 หน้า 60   
          11.11 คณะกรรมการมอบให้ฝ่ายเลขานุการ วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และยก ร่าง รายงานการ
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้วเสนอคณะกรรมการ 
 11.12 คณะกรรมการ ประชุมพิจารณา ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
            11.13 คณะกรรมการ ส่งสรุป ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (แบบฟอร์ม ปค.9 หน้า 61) ให้หัวหน้าส่วนงานเพื่อรับทราบผลการติดตามและประเมินผล  
 หลังจากนั้นคณะกรรมการจะเชิญหัวหน้าส่วนงานมาสนทนา สอบถาม สอบทานในประเด็นที่
อาจจะยังไม่ชัดเจนหรือเพ่ือได้ข้อมูลเชิงลึกที่จะเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม และประเมินผลฯ รวมทั้งเปิด
โอกาสให้หัวหน้าส่วนงานได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ  
 11.14 คณะกรรมการ เสนอ ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 11.15 เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว นายกสภามหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ให้แต่ละส่วนงานทราบและน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการท างานต่อไป 
 ตารางที่ 5 สรุปขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  



14 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1 คณะกรรมการ พิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

และการปฏิบัตหิน้าท่ีของหัวหน้าสว่นงาน  
  
2 คณะกรรมการแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาระบบกลไก และมาตรการในการติดตาม และประเมินผล เพื่อพิจารณา

องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูลฯ เพื่อการมีส่วนร่วมและครอบคลมุมิตติ่างๆ มากขึ้น  
  
3 คณะกรรมการพิจารณาจดัท า ร่าง คู่มือ การติดตาม และประเมินผล 
  
4 คณะกรรมการ เสนอสภาฯ พิจารณา รา่ง คู่มือ การติดตาม และประเมินผล 
  
5 นายกสภาฯ ประกาศใช้คู่มือ การติดตาม และประเมินผล 
  
6 คณะกรรมการ  

 - จัดส่ง คู่มือ การติดตาม และประเมินผล และแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
 - ส่งแบบสอบถามให้เลขานุการส่วนงาน น าไปด าเนินการแจกจ่ายใหก้ับกลุ่มคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
ภาควิชา สาขาวิชา ส านักงานคณบดี เพื่อตอบแบบสอบถาม รวมทัง้ประชาสัมพันธ์เรื่องการตดิตาม และประเมินผลให้
นักศึกษาทราบ และเข้ามาตอบแบบสอบถาม 
 - เผยแพร่ แบบสอบถามให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามผ่านระบบ online 
 - เผยแพร่ คู่มือ ระบบการติดตาม และประเมินผล ในเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลยั 

  
7 หัวหน้าส่วนงานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน และเสนอคณะกรรมการ  

เลขานุการส่วนงาน รวบรวมส่งแบบสอบถาม และแบบประเมินจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ส่งให้คณะกรรมการ  
  
8 คณะกรรมการ น ารายงานผลการด าเนนิงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  

เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
  
9 คณะกรรมการ  เชิญผูเ้กี่ยวข้องร่วมสนทนากลุ่ม 
  

10 ฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด  
  

11 คณะกรรมการมอบฝ่ายเลขานุการวิเคราะห์ ประมวลข้อมลู สรุปผล และยก ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผล  
แล้วเสนอคณะกรรมการพิจารณา  

  
12 คณะกรรมการพิจารณา ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผล 
  

13 คณะกรรมการส่งสรุป ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผล ใหห้ัวหน้าส่วนงานรับทราบผลการประเมิน 
แล้วเชิญมาสนทนาเพื่อสอบถาม สอบทานในประเด็นต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ 

  
14 คณะกรรมการเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณา ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผล 
  

15 เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผล แล้ว 
นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งผลการติดตาม และประเมินผลให้แต่ละส่วนงานทราบ เพื่อน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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12. การตรวจสอบ สอบทานข้อมูล             
        การตรวจสอบ สอบทานข้อมูลของคณะกรรมการ มีการด าเนินการ อาทิ   
        12.1 การเชิญหัวหน้าส่วนงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองแผนงาน ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มาให้ข้อมูล ชี้แจง แสดงเอกสาร หลักฐาน ฯลฯ 
        12.2 คณะกรรมการ สนทนากับหัวหน้าส่วนงาน ผู้เกี่ยวข้อง สอบถาม สอบทานในประเด็นต่างๆ 
 
13. การจัดท ารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน   
 ตามท่ีข้อ 8 (3) ของขอ้บังคับ ก าหนดให้ คณะกรรรมการอาจพิจารณาให้ท ารายงานการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานรวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงานได ้
 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจัดท ารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน เป็นเล่มเดียวกันเพ่ือให้เห็นภาพรวมการด าเนินการของส่วน
งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานทั้งหมดในมหาวิทยาลัย โดยจะสรุปผลการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ของแต่ละส่วนงานลงใน
แบบฟอร์ม ปค.9 หน้า 61 
  ส าหรับรูปเล่มของรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประกอบด้วย อาท ิ
 13.1 บทสรุปผู้บริหาร  
 13.2 ผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน จ านวน 18 ส่วนงาน และผลการ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จ านวน 16 ราย และ 17 รายตามล าดับ (เนื่องจากหัวหน้าส่วนงานบางรายมีระยะเวลาการมา
ปฏิบัติหน้าที่ยังไม่ครบเวลาในการติดตาม และประเมินผล)  
 13.3 จุดเด่นและผลงานในรอบปีที่ผ่านมา                 
 13.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 
 
14. การน าผลการติดตาม และประเมินผล ไปใช้ประโยชน์ 
 14.1 หัวหน้าส่วนงานรับทราบผลการด าเนินงาน และน าข้อสังเกต ข้อเสนอแนะไปใช้ในการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 14.2 อธิการบดี   
 - ก ากับติดตามการท างาน รวมทั้งการสนับสนุน ผลักดันการท างานของแต่ละส่วนงาน ได้อย่าง
ครบถ้วน ชัดเจน  
 - น าผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน การให้เงินรางวัล หรือค่าตอบแทนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

 14.3 สภามหาวิทยาลัย  
 - สนับสนุน ผลักดัน ให้ข้อเสนอแนะในการท างานของแต่ละส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน ได้อย่าง
ครบถ้วน ชัดเจน 
 14.4 ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มอื่นๆ อาทิ คณะกรรมการประจ าส่วนงาน บุคลากร นักศึกษา 
                - รับทราบผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน และร่วมมือ
กันท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาส่วนงาน ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ส่วนที่ 2 
แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 
1. วัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน (ข้อ 7 ของข้อบังคับฯ) 
 1.1 เพ่ือติดตามระดับความส าเร็จและพัฒนาการในการด าเนินงานของส่วนงานที่สอดคล้องกั บ
ทิศทาง และนโยบาย ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีก าหนด 
          1.2 เพ่ือวัดระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน 
           1.3 เพ่ือให้ทราบปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน 
           
2. แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

           การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มีองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้ 

      ด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของส่วนงาน (ค่าน้ าหนักร้อยละ 70) 
 มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ                  

 ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ตามแผนมหาวิทยาลัย) 
(ค่าน้ าหนักร้อยละ 40)  
 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) คณะกรรมการ แจ้งให้หัวหน้าส่วนงาน รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามแผนมหาวิทยาลัย) โดยในการรายงานผลให้ใช้ข้อมูลเดียวกับที่ส่วนงาน
รายงานกับกองแผนงาน  
 พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน ตามแบบฟอร์ม ปค.1 หน้า 44 
 2) คิดคะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ในข้อ 8.1 หน้า 7 (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
 3) หัวหน้าส่วนงานเสนอรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ 
 การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงานตามที่หัวหน้าส่วนงานเสนอ กับกองแผนงาน
แล้วให้คะแนน  
 ส าหรับปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา และสิ่งที่ต้องการให้ มหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัย ช่วยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

      ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) (ค่าน้ าหนักร้อยละ 30) 
 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) คณะกรรมการ แจ้งหัวหน้าส่วนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
ปีการศึกษา 2559 (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)  
 พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย
สนับสนุน ตามแบบฟอร์ม ปค.3 หน้า 50 
 2) หัวหน้าส่วนงานเสนอรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ 



17 
 

 การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ ใช้คะแนนตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจ้งอย่างเป็น
ทางการ (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
 ส าหรับปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา และสิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัย ช่วยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

         ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน (ค่าน้ าหนักร้อยละ 30) 
 การมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน เป็นส่วนส าคัญที่ จะช่วยให้การ
ด าเนินงานของส่วนงาน และการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงานประสบความส าเร็จ  
 ขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดท าแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน 
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) ตามแบบฟอร์ม ปค.4 หน้า 51 
 2) คณะกรรมการ จัดส่งแบบสอบถามฯ ให้เลขานุการส่วนงาน เพ่ือด าเนินการดังนี้ 
 2.1 จัดส่งให้กับ                                               
 (1) คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
 (2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่า ภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดในส่วนงาน 
(จัดส่งให้แต่ละภาควิชา สาขาวิชา ละ 1 ชุด) 
 (3) ส านักงานคณบดี                      
 แต่ละกลุ่มตามข้อ (1)-(3) (คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มี
ฐานะเทียบเท่า ภาควิชา สาขาวิชา) ส านักงานคณบดี) จัดประชุมของแต่ละกลุ่ม (แต่ละภาควิชา สาขาวิชา จัด
ประชุมของแต่ละภาควิชา สาขาวิชา) เพ่ือตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4) และคิดค่าคะแนนเฉลี่ย (ค่าคะแนนแปลง
เป็นร้อยละ) กลุ่มละ 1 ชุด 
 ส าหรับศูนย์ สถาบัน ส านัก มาจาก 2 กลุ่ม คือ (1) คณะกรรมการประจ าส่วนงาน (2) 
ส านักงานคณบด ี
 พร้อมทั้งสรุปผลงานเด่นของส่วนงานในรอบปีที่ผ่านมา จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการแก้ไข
และพัฒนา หลังจากนั้นจัดส่งให้เลขานุการส่วนงาน กลุ่มละ 1 ชุด (แต่ละภาควิชา สาขาวิชา ส่งภาควิชา 
สาขาวิชา ละ 1 ชุด) 
 2.2 เลขานุการส่วนงานรวบรวมแบบสอบถาม จากกลุ่มในข้อ (1)-(3) (คณะกรรมการประจ า
ส่วนงาน ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่า ภาควิชา สาขาวิชา) ส านักงานคณบดี) ส่งให้ประธาน
คณะกรรมการโดยผ่านส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 1) คณะกรรมการ รวบรวมแบบสอบถามฯ ทั้งหมด 
 2) คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) พิจารณาให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)   
 ส าหรับสรุปผลงานเด่นของส่วนงานในรอบปีที่ผ่านมา จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการแก้ไขและ
พัฒนา คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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 ด้านที่ 3 การบริหารจัดการส่วนงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา (ไม่คิดคะแนน) 
 นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความส าคัญ การรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะน ามาใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาการท างานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานต่อไป  
 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดท าแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) ตามแบบฟอร์ม ปค.7 หน้า 58 
 2) ประธานคณะกรรมการฯ มีหนังสือถึงเลขานุการส่วนงานแจ้งให้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา
ทราบเรื่องการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
และเข้ามาตอบแบบสอบถามทาง online  
 3) ฝ่ายเลขานุการฯ น าแบบสอบถามฯ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 4) นักศึกษาตอบแบบสอบถามทาง online  
 การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 1) คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) รวบรวมข้อมูลการตอบแบบสอบถามของนักศึกษา 
 2) วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูลของแต่ละคณะวิชา  
               ส าหรับข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาต่างๆ คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวล
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
3. สรุปองค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ ค่าน้ าหนักและวิธีการเก็บข้อมูล 
 จากองค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล น ามาสรุปได ้ดังแสดงในตารางที่ 6  
 ตารางที่ 6 สรุปองค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                 

ด้าน 
องค์ประกอบในการติดตาม 

และประเมินผลฯ 
ค่าน้ าหนัก 

ร้อยละ 
วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล 

1 ด้านที่  1  ระ ดับความส า เ ร็จในการ
ด าเนินงานของส่วนงาน ประกอบด้วย               
2 ส่วนคือ 

70  

      ส่วนที่  1  ผลการด า เนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  (ตามแผน
มหาวิทยาลัย)  
 
 
 
 
 
 
 
 ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาภายใน (สกอ.) 
 

       40 
 
 
 
 
 
 
 
      
   

 30 

1. หัวหน้าส่วนงาน รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2560 (ตามแผน
มหาวิทยาลัย) โดยใช้ข้อมูลเดียวกับที่หัวหน้าส่วนงาน
รายงานผลการด าเนินงานกับกองแผนงาน (ค่าคะแนน
แปลงเป็นร้อยละ)   
 พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
ปัญหา ฯลฯ (แบบฟอร์ม ปค.1)  
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้
คะแนน 
 
1. หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) ปีการศึกษา 2559 (แบบฟอร์ม 
ปค.3) (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
2. คณะกรรมการใช้คะแนนตามที่คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาแจ้งอย่างเป็นทางการ 
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ด้าน 
องค์ประกอบในการติดตาม 

และประเมินผลฯ 
ค่าน้ าหนัก 

ร้อยละ 
วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล 

2 ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน 

30 1. คณะกรรมการ จัดส่งแบบสอบถามการประเมินการ
บริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4) ให้
เลขานุการส่วนงาน 
2. เลขานุการส่วนงานจัดส่งแบบสอบถามฯ ตามข้อ 1  
ให้กับ 
    2.1) คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
    2.2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่า 
ภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดในส่วนงาน 
    2.3) ส านักงานคณบดี                      
3. แต่ละกลุ่มตามข้อ 2.1)-2.3) จัดประชุมของแต่ละ
กลุ่ม แล้วตอบแบบสอบถามฯ กลุ่มละ 1 ชุด พร้อมคิด
ค่าคะแนนเฉลี่ย (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)  
    (แต่ละภาควิชา สาขาวิชา จัดประชุมของแต่ละ
ภาควิชา สาขาวิชา)  
     ส าหรับศูนย์ สถาบัน ส านัก มาจาก 2 กลุ่ม คือ (1) 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน (2) ส านักงานคณบดี 
 พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
ปัญหา ฯลฯ แล้วส่งให้เลขานุการส่วนงาน 
4. เลขานุการส่วนงาน รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดส่ง
ให้ประธานคณะกรรมการ ผ่านทางส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
5. คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทาน และใหค้ะแนน 

3 ด้านที่ 3 การบริหารจัดการส่วนงานตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษา 

ไม่คิด
คะแนน 

1. ใช้ข้อมูลที่นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอน
ในแต่ละภาคการศึกษามาประมวล สรุป และ/หรือ  
2. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดท าแบบสอบถามการ
ประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
(แบบฟอร์ม ปค.7) 
3. น าแบบสอบถามเผยแพร่ในเว็บไซต์ส านักงานสภาฯ 
4. นักศึกษาตอบแบบสอบถาม โดยผ่านระบบออนไลน์ 
5. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) รวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล และสรุปผลของแต่ละคณะวิชา  

 รวม  100  
          
4. ผู้เกี่ยวข้องท่ีเชิญมาสนทนากลุ่ม 
 เพ่ือให้ทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของส่วน
งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ที่ครอบคลุมมิติต่างๆ มากขึ้น คณะกรรมการจึงเชิญผู้เกี่ยวข้อง
ตามท่ีก าหนดไว้ในตารางที่ 4 หน้า 10 มาสนทนากลุ่ม โดยมีขั้นตอนการสนทนากลุ่มตามข้อ 11.10 หน้า 13 
  
5. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 5.1 คณะกรรมการ ส่งข้อมูล เอกสารให้หัวหน้าส่วนงาน รายงานผลการด าเนินงาน ด้านที่ 1 ตามที่
คณะกรรมการก าหนด  
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 พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา และสิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัย  สภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน  แล้วเสนอคณะกรรมการ    
 5.2 คณะกรรมการส่งแบบสอบถามให้เลขานุการส่วนงานด าเนินการ 
 5.2.1 ส่งแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4) ให้กับ 
 (1) คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
 (2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดในส่วนงาน 
 (3) ส านักงานคณบดี  
 แต่ละกลุ่มตามข้อ (1) (2) (3) ประชุมในแต่ละกลุ่ม แล้วตอบแบบสอบถามฯ พร้อมสรุป
ผลงานเด่นของส่วนงานในรอบปีที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา อ่ืนๆ สิ่งที่ต้องการให้
มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยสนับสนุน   
                      คิดคะแนนคะแนนเฉลี่ย (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) แล้วส่งให้เลขานุการส่วนงาน กลุ่ม
ละ 1 ชุด 
  5.2.2 เลขานุการส่วนงานจัดส่งแบบสอบถามให้คณะกรรมการโดยส่งผ่านส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
                  5.2.3 คณะกรรมการ แจ้งใหเ้ลขานุการส่วนงานด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ เรื่อง
การติดตามและประเมินการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน และเข้ามาตอบ
แบบสอบถามการบรหิารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ผ่านระบบ online 
 5.3 เอกสารที่จะต้องจัดส่งให้คณะกรรมการมีดังนี้ 
            5.3.1 หัวหน้าส่วนงาน 
 - รายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานจัดท าเป็น
เล่มเดียวกัน ตามรูปแบบ ในภาคผนวก 4 หน้า 79 
 5.3.2 เลขานุการส่วนงานรวบรวม 
                     - แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วน
งาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4) จาก (1) คณะกรรมการประจ าส่วนงาน (2) ภาควิชา สาขาวิชาทั้งหมดใน
ส่วนงาน (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่า ภาควิชา สาขาวิชา) (3) ส านักงานคณบดี  
 - แบบรายงานความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วน
บุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน (แบบฟอร์ม ปค.5) ที่คณะกรรมการประจ าส่วน
งานได้ประเมินให้คะแนนแล้ว 
 5.4 ฝ่ายเลขานุการ น าแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
(แบบฟอร์ม ปค.7) เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย และให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามผ่าน
ระบบ online   
 คณะกรรมการ รวบรวมสรุปข้อมูล สรุปข้อมูลของแต่ละคณะวิชา     
  5.5 คณะกรรมการ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน อาทิ คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์
เก่า มาสนทนากลุ่มในประเด็นต่างๆ อาทิ ผลงานเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาส่วนงาน (การสนทนากลุ่ม ไม่มีคะแนน)  
 กลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่เชิญมาสนทนากลุ่ม ตามท่ีก าหนดในตารางที่ 4 หน้า 10  และขั้ นตอนตามที่
ก าหนดในข้อ 11.10 หน้า 13 
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 5.6 คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) รวบรวมข้อมูลทั้งหมด มาตรวจสอบ สอบทาน แล้วให้คะแนน 
(ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) วิเคราะห์ประมวลข้อมูล สรุปข้อมูลทั้งหมดลงในแบบฟอร์ม ปค.9 หน้า 61     
 5.7 คณะกรรมการส่งสรุป ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (แบบฟอร์ม ปค.9) ให้หัวหน้าส่วนงานรับทราบผลการติดตามและ
ประเมินผลในเบื้องต้น แล้วเชิญหัวหน้าส่วนงานมาสนทนาสอบถาม สอบทานในประเด็นต่างๆ เพ่ือประโยชน์
ต่อการติดตาม และประเมินผล รวมทั้งเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนงานได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ 
 5.8 คณะกรรมการ เสนอ ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
            5.9 เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วน
งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้ว นายกสภามหาวิทยาลัย
แจ้งผลการติดตามและประเมินผล ให้หัวหน้าส่วนงานน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการท างาน
ต่อไป 
 
6. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
 6.1 น าคะแนนการด าเนินงานของด้านที่ 1 และด้านที่ 2 มาคิดคะแนนเป็นค่าร้อยละ ทศนิยม 2 
หลัก (คะแนนเต็ม 100) ดังนี้ 

คะแนนด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของส่วนงาน มาจาก 
คะแนนส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
(ตามแผนมหาวิทยาลัย) + คะแนนส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) 

ร้อยละ 70 

คะแนนด้านที่ 2 ระดับมีการส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน    รอ้ยละ 30 
คะแนนรวม  คะแนนด้านที่ 1 + คะแนนด้านที่ 2  ร้อยละ 100 

  6.2 ก าหนดระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของส่วนงาน ดังนี้ 

ร้อยละ ระดับความส าเร็จ 
คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป ดีเด่น 
คะแนนร้อยละ 80-89 ดีมาก 
คะแนนร้อยละ 70-79 ดี 
คะแนนร้อยละ 60-69 พอใช้/ปานกลาง 
คะแนนร้อยละ 50-59 น้อย 
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50 ต้องปรับปรุง 
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แผนภาพที่ 1 สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

3. การบริหารจัดการ
ส่วนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา  
(ไม่คิดคะแนน) 

 

2. ระดับการมีส่วน
ร่วมและความ
ร่วมมือของบุคลากร
ในส่วนงาน  
(ค่าน้ าหนัก 30) 

 

องค์ประกอบ ตัวชี้วดั วิธีการเก็บข้อมูล 

1. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดท าแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4) ส่งให้เลขานุการส่วนงาน 
2. เลขานุการส่วนงานส่งแบบสอบถามให้ผู้เกี่ยวข้องตอบ คือ (2.1) คณะกรรมการประจ าส่วนงาน (2.2) ภาควิชา 
สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่า) ทั้งหมดในส่วนงาน (2.3) ส านักงานคณบดี  
ผู้เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่มดังกล่าวจัดประชุมเพื่อตอบแบบสอบถาม กลุ่มละ 1 ชุด (ศูนย์ สถาบัน ส านัก มี 2 กลุ่ม) 
3. เลขานุการส่วนงานรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด ส่งให้คณะกรรมการ  
4. คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนน (คิดคะแนนเป็นร้อยละ) 
 

1. ใช้ข้อมูลที่นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษามาประมวล สรุป และ/หรือ  
2. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดท าแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
(แบบฟอร์ม ปค.7) 
3. นักศึกษาตอบแบบสอบถาม โดยผ่านระบบออนไลน์ 
4. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และสรุปผลของแต่ละคณะวิชา  

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

ขั้นตอนการประมวลผล 
 

1. คณะกรรมการจัดท า ร่าง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล                              

2. คณะกรรมการส่งสรุป ร่าง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล ให้หัวหน้า
ส่วนงานรับทราบ และเชิญมาสนทนาเพื่อ
สอบถาม สอบทานในประเด็นต่างๆ 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนงานได้
ชี้แจงในประเด็นต่างๆ  

3. คณะกรรมการเสนอ ร่าง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผลต่อสภาฯ  

4. นายกสภาฯ ส่งผลการประเมินให้
หัวหน้าสว่นงานน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

1. ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ของส่วนงาน 
(ค่าน้ าหนัก 70)  

 

ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี(ตามแผน
มหาวิทยาลัย) 

  (คา่น้ าหนัก 40) 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) 
(ค่าน้ าหนัก 30 ) 

 

1. หัวหน้าสว่นงานรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี(ตามแผนมหาวิทยาลัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(แบบฟอร์ม ปค.1)  
2. เสนอรายงานผลการด าเนินงาน ให้คณะกรรมการ 
3. คณะกรรมการพิจารณาสอบทานและให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็น
ร้อยละ) 
 
 
1. หัวหน้าสว่นงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2559 (แบบฟอร์ม ปค.3)  
2. คณะกรรมการใช้คะแนนตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษารายงานอย่างเป็นทางการ (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
 
 

คะแนน 
ด้านที่ 1 

 

คะแนน 
ด้านที่ 2 

คะแนนผลการด าเนินงาน 
ของส่วนงาน 

(คะแนนด้านที่ 1+2) 

1. คณะกรรมการ  เชิญผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ทรงวุฒิในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ผู้แทนสายวิชาการ สาย
สนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า มาสนทนากลุ่มในประเด็นต่างๆ อาทิ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาส่วนงาน (การสนทนากลุ่ม ไม่มีคะแนน) 
2. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และสรุปผล 
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ส่วนที่ 3 
แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหวัหน้าส่วนงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 

1. วัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (ข้อ 9 ของข้อบังคับฯ) 
        1.1 เพ่ือประเมินระดับความส าเร็จของการบรรลุตามค ารับรองการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหัวหน้า
ส่วนงาน 
        1.2 เพ่ือประเมินความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน  
        1.3 เพ่ือประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน 
         
2. แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  

           การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
มีองค์ประกอบ 2 ด้าน ดังนี้ 

      ด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จตามค ารับรองการปฏิบัติงาน (ค่าน้ าหนักร้อยละ 60) 
 มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ                  

 ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ตามแผนมหาวิทยาลัย) 
(ค่าน้ าหนักร้อยละ 30)  
 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) คณะกรรมการ แจ้งให้หัวหน้าส่วน งานรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามแผนมหาวิทยาลัย) โดยในการรายงานผลให้ใช้ข้อมูลเดียวกับที่ส่วนงาน
รายงานกับกองแผนงาน  
 พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน ตามแบบฟอร์ม ปค.1 หน้า 44 
 2) คิดคะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ในข้อ 8.1 หนา้ 7 (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
 3) หัวหน้าส่วนงานเสนอรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ 
 การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงานตามที่หัวหน้าส่วนงานเสนอ กับกองแผนงาน
แล้วให้คะแนน  
 ส าหรับปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา และสิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัย ช่วยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) (ค่าน้ าหนักร้อยละ 30) 
 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) คณะกรรมการ แจ้งหัวหน้าส่วนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
ปีการศึกษา 2559 (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)  
 พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย
สนับสนุน ตามแบบฟอร์ม ปค.3 หน้า 50 
 2) หัวหน้าส่วนงานเสนอรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ 
  



24 
 

การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ ใช้คะแนนตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจ้งอย่างเป็น
ทางการ (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
 ส าหรับปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา และสิ่งที่ต้องการให้ มหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัย ช่วยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 ด้านที่ 2 ความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
(Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (ค่าน้ าหนักร้อยละ 40) 
 ความเป็นผู้น า (Leadership) ของหัวหน้าส่วนงานในการขับเคลื่อนส่วนงาน อาทิ วิสัยทัศน์             
กลยุทธ์ การวางแผน การสื่อสารในองค์กร  ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การท างานเป็นทีม กระบวนการ
ในการขับเคลื่อน การท างานเชิงรุก การริเริ่มในการสร้างงานใหม่ การผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดผล 
การท างานให้ทันต่อสถานการณ์ การให้ความส าคญักับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                             
 คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ของผู้บริหารระดับสูงที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานส าเร็จ มี อาทิ (1) การรับฟังความคิดเห็น (2) มนุษยสัมพันธ์ (3) การตัดสินใจ (4) 
คุณธรรม จริยธรรม (5) บุคลิกภาพ (6) ความสามารถด้านการบริหาร  (7) การปรับตัวและความยืดหยุ่น (8) 
การประสานสัมพันธ์ (9) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (10) การคิดเชิงกลยุทธ์  
 (สรุปอ้างอิงมาจาก ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ. http://www.ocsc.go.th/sites/default/ 
files/attachment/article/07_phaakhphnwk_ch_smrrthnathaangkaarbrihaar.pdf สมรรถนะหลักของนักบริหารระดับสูง)  
 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) คณะกรรมการแจ้งหัวหน้าส่วนงานเขียนสรุปรายงานความเป็นผู้น า (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน ประมาณ 
1-2 หน้ากระดาษ A4 ตามแบบฟอร์ม ปค.5 หน้า 53 
 2) หัวหน้าส่วนงาน ส่งให้รายงานตามข้อ 1) ให้คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ประเมินให้คะแนน 
ความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จในการท างาน (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 
 3) คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ส่งผลการประเมินตามข้อ 2) ให้เลขานุการส่วนงาน 
 4) เลขานุการส่วนงานส่งให้คณะกรรมการโดยผ่านส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ พิจารณาให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)  
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3. สรุปองค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ ค่าน้ าหนักและวิธีการเก็บข้อมูล 
 จากองค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล น ามาสรุปได ้ดังแสดงในตารางที่ 7  
 ตารางที่ 7 สรุปองค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ด้าน องค์ประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

ค่าน้ าหนัก 
ร้อยละ 

วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล 

1 ด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จตามค ารับรอง
การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 

60  

  ส่วนที่  1  ผลการด า เนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  (ตามแผน
มหาวิทยาลัย)  
 
 
 
 
 
 
 
 ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาภายใน (สกอ.) 

       30 
 
 
 
 
 
 
 
      
   

 30 

1. หัวหน้าส่วนงาน รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2560 (ตามแผน
มหาวิทยาลัย) โดยใช้ข้อมูลเดียวกับที่หัวหน้าส่วนงาน
รายงานผลการด าเนินงานกับกองแผนงาน (ค่าคะแนน
แปลงเป็นร้อยละ)   
 พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
ปัญหา ฯลฯ (แบบฟอร์ม ปค.1)  
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และ
ให้คะแนน 
 
1. หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึ กษาภาย ใน  (สกอ . )  ปี ก า รศึ กษา  2559 
(แบบฟอร์ม ปค.3) (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
2. คณะกรรมการใช้คะแนนตามที่คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาแจ้งอย่างเป็นทางการ 

2 ด้านที่ 2 ความเป็นผู้น า (Leadership) 
ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล (Competency) ที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  

40 1. หัวหน้าส่วนงานเขียนสรุปรายงานความเป็นผู้น า 
(Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการท างาน ประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ 
A4 (แบบฟอร์ม ปค.5) 
2. หัวหน้าส่วนงานเสนอคณะกรรมการประจ าส่วน
งานประเมินให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
3. คณะกรรมการประจ าส่วนงานส่งผลการประเมินให้
เลขานุการส่วนงาน 
4. เลขานุการส่วนงานส่งให้คณะกรรมการโดยผ่าน
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
5. คณะกรรมการ พิจารณาให้คะแนน (ค่าคะแนน 
แปลงเป็นร้อยละ) 

 รวม  100  
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4. ผู้เกี่ยวข้องท่ีเชิญมาสนทนากลุ่ม 
 เพ่ือให้ทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของส่วน
งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ที่ครอบคลุมมิติต่างๆ มากขึ้น คณะกรรมการจึงเชิญผู้เกี่ยวข้อง
ตามท่ีก าหนดไว้ในตารางที่ 4 หน้า 10 มาสนทนากลุ่ม โดยมีขั้นตอนการสนทนากลุ่มตามข้อ 11.10 หน้า 13 
 
5. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล  
         5.1 คณะกรรมการ ส่งข้อมูล เอกสารให้หัวหน้าส่วนงาน ด าเนินการ 
 5.1.1 รายงานผลการด าเนินงาน ด้านที่ 1 ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  
     พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา และสิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยสนับสนุน แล้วเสนอคณะกรรมการ   
 5.1.2 รายงานความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วน
บุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน โดยด าเนินการดังนี้ 
 - เขียนสรุปรายงานความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน ประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ A4 (แบบฟอร์ม 
ปค.5)      
 - หัวหน้าส่วนงานส่งรายงานให้คณะกรรมการประจ าส่วนงานประเมินให้คะแนน (ระดับคะแนน) 
 - คณะกรรมการประจ าส่วนงานส่งผลการประเมินให้เลขานุการส่วนงาน 
 - เลขานุการส่วนงานรวบรวมส่งให้คณะกรรมการ โดยผ่านส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 5.2 เอกสารที่จะต้องจัดส่งให้คณะกรรมการมีดังนี้ 
 5.2.1 หัวหน้าส่วนงาน 
 - รายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานจัดท าเป็น
เล่มเดียวกัน ตามรูปแบบ ในภาคผนวก 4 หน้า 79 
 5.2.2 เลขานุการส่วนงานรวบรวม 
 - แบบรายงานความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วน
บุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน (แบบฟอร์ม ปค.5) ที่คณะกรรมการประจ าส่วน
งานประเมินให้คะแนนแล้ว 
 5.3 คณะกรรมการ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน อาทิ คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์
เก่า มาสนทนากลุ่มในประเด็นต่างๆ อาทิ ผลงานเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาส่วนงาน (การสนทนากลุ่ม ไม่มีคะแนน)  
 กลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่เชิญมาสนทนากลุ่ม ตามท่ีก าหนดในตารางที่ 4 หน้า 10  และขั้ นตอนตามที่
ก าหนดในข้อ 11.10 หน้า 13 
 5.4 คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) รวบรวมข้อมูลทั้งหมด มาตรวจสอบ สอบทาน แล้วให้คะแนน 
(ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) วิเคราะห์ประมวลข้อมูล สรุปข้อมูลทั้งหมดลงในแบบฟอร์ม ปค.9 หน้า 61     
 5.5 คณะกรรมการส่งสรุป ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (แบบฟอร์ม ปค.9) ให้หัวหน้าส่วนงานรับทราบผลการติดตามและ
ประเมินผลในเบื้องต้น แล้วเชิญหัวหน้าส่วนงานมาสนทนาสอบถาม สอบทานในประเด็นต่างๆ เพ่ือประโยชน์
ต่อการติดตาม และประเมินผล รวมทั้งเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนงานได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ 
 5.6 คณะกรรมการ เสนอ ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
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           5.7 เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ             
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้ว นายกสภา
มหาวิทยาลัยแจ้งผลการติดตามและประเมินผลให้หัวหน้าส่วนงานน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการท างานต่อไป 
 
6. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
 6.1 น าคะแนนการด าเนินงานของด้านที่ 1 และด้านที่ 2 มาคิดคะแนนเป็นค่าร้อยละ ทศนิยม 2 
หลัก (คะแนนเต็ม 100) ดังนี้ 

คะแนนด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จตามค ารับรองการปฏิบัติงาน มาจาก 
คะแนนส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
(ตามแผนมหาวิทยาลัย) + คะแนนส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) 

รอ้ยละ 60 

คะแนนด้านที่ 2 ความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน 

ร้อยละ 40 

คะแนนรวม  คะแนนด้านที่ 1 + คะแนนด้านที่ 2  ร้อยละ 100 

 6.2 ก าหนดระดับความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ดังนี้ 

ร้อยละ ระดับความส าเร็จ 
คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป ดีเด่น 
คะแนนร้อยละ 80-89 ดีมาก 
คะแนนร้อยละ 70-79 ดี 
คะแนนร้อยละ 60-69 พอใช้/ปานกลาง 
คะแนนร้อยละ 50-59 น้อย 
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50 ต้องปรับปรุง 
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แผนภาพที่ 2 สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

2. ความเป็นผู้น า 
(Leadership) ใน 
การขับเคลื่อน 
ส่วนงาน และ
คุณลักษณะ 
ส่วนบุคคล 
(Competency)  
ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าทีข่อง
หัวหน้าสว่นงาน 
(ค่าน้ าหนัก 40) 

 

องค์ประกอบ ตัวชี้วดั วิธีการเก็บข้อมูล 

1. หัวหน้าส่วนงานเขียนสรุปรายงานความเป็นผู้น า (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการท างาน ประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ A4 (แบบฟอร์ม ปค.5) 
เสนอให้คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
2. คณะกรรมการประจ าส่วนงานพิจารณาให้คะแนน แล้วส่งให้เลขานุการส่วน
งาน 
3. เลขานุการส่วนงานส่งให้คณะกรรมการ  
4. คณะกรรมการ พิจารณาให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
 

ขั้นตอนการประมวลผล 
 

1. ระดับ
ความส าเร็จตาม 
ค ารับรองการ
ปฏิบัติงาน 
(ค่าน้ าหนัก 60)  

 

ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี(ตามแผน
มหาวิทยาลัย) 
(ค่าน้ าหนัก 30) 

 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) 
(ค่าน้ าหนัก 30) 

 

1. หัวหน้าสว่นงานรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
(ตามแผนมหาวิทยาลัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แบบฟอร์ม ปค.1)  
2. เสนอรายงานผลการด าเนินงาน ให้คณะกรรมการ 
3. คณะกรรมการพิจารณาสอบทานและให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อย
ละ) 
 
 

1. หัวหน้าสว่นงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
   ปกีารศึกษา 2559 (แบบฟอร์ม ปค.3)  
2. คณะกรรมการใช้คะแนนตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
รายงานอยา่งเป็นทางการ (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
 
 

คะแนน 
ด้านที่ 1 

 

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

คะแนนผลการปฏิบตัิหน้าที ่
ของหัวหน้าส่วนงาน 
(คะแนนด้านที่ 1+2) 

คะแนน 
ด้านที่ 2 

1. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) เชิญผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ทรงวุฒิในคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงาน ผู้แทนสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า มาสนทนา
กลุ่มในประเด็นต่างๆ อาทิ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
พัฒนาส่วนงาน (การสนทนากลุ่ม ไม่มีคะแนน) 
2. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และสรุปผล 
 

 

1. คณะกรรมการจัดท า ร่าง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล                              

2. คณะกรรมการส่งสรุป ร่าง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล ให้หัวหน้า
ส่วนงานรับทราบ และเชิญมาสนทนาเพื่อ
สอบถาม สอบทานในประเด็นต่างๆ 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนงานได้
ชี้แจงในประเด็นต่างๆ  

3. คณะกรรมการเสนอ ร่าง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล ต่อสภาฯ  

4. นายกสภาฯ ส่งผลการประเมินให้
หัวหน้าสว่นงานน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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ส่วนที่ 4 
แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

1. วัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน (ข้อ 7 ของข้อบังคับฯ) 
 1.1 เพ่ือติดตามระดับความส าเร็จและพัฒนาการในการด าเนินงานของส่วนงานที่สอดคล้องกับ
ทิศทาง และนโยบาย ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีก าหนด 
          1.2 เพ่ือวัดระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน 
           1.3 เพ่ือให้ทราบปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน 
 
2. แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

 การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้ 

      ด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของส่วนงาน (ค่าน้ าหนักร้อยละ 60) 
 มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ                  

 ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ตามแผนมหาวิทยาลัย) 
(ค่าน้ าหนักร้อยละ 20)  
 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) คณะกรรมการ แจ้งให้หัวหน้าส่วนงาน รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามแผนมหาวิทยาลัย) โดยในการรายงานผลให้ใช้ข้อมูลเดียวกับที่ส่วนงาน
รายงานกับกองแผนงาน  
 พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน ตามแบบฟอร์ม ปค.1 หน้า 44 
 2) คิดคะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ในข้อ 8.1 หน้า 7 (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
 3) หัวหน้าส่วนงานเสนอรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ 
 การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงานตามที่หัวหน้าส่วนงานเสนอ กับกองแผนงาน
แล้วให้คะแนน  
 ส าหรับปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา และสิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัย ช่วยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

           ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการที่หัวหน้าส่วนงานลงนามกับ
อธิการบดี (ค่าน้ าหนักร้อยละ 20)  
 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) คณะกรรมการ แจ้งให้หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการที่หัวหน้าส่วนงานลงนามกับอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยในการรายงานผลให้ใช้
ข้อมูลเดียวกับท่ีหัวหน้าส่วนงานรายงานกับกองแผนงาน  
  พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน ตามแบบฟอร์ม ปค.2 หน้า 47 

1. คณะกรรมการจัดท า ร่าง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผลฯ                              

2. คณะกรรมการส่งสรุป ร่าง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผลฯ ให้หัวหน้า
ส่วนงานรับทราบ และเชิญมาสนทนาเพื่อ
สอบถาม สอบทานในประเด็นต่างๆ 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนงานได้
ชี้แจงในประเด็นต่างๆ  

3. คณะกรรมการเสนอ ร่าง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผลฯ ต่อสภาฯ  

4. นายกสภาฯ ส่งผลการประเมินให้
หัวหน้าสว่นงานน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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 ส าหรับศูนย์ สถาบัน ส านัก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังไม่ได้มีการลงนามค ารับรองการ
ปฏิบัติงานกับอธิการบดี ไม่ต้องรายงานในส่วนที่ 2 นี้  
 2) คิดคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ข้อ 8.2 หน้า 7 (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
 3) หัวหน้าส่วนงานเสนอรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ 
 การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงานตามที่หัวหน้าส่วนงานเสนอ กับกองแผนงาน 
แล้วให้คะแนน 
 ส าหรับปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา และสิ่งที่ต้องการให้ มหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัย ช่วยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) (ค่าน้ าหนักร้อยละ 20) 
 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) คณะกรรมการ แจ้งหัวหน้าส่วนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
ปีการศึกษา 2560 (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)  
 พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย
สนับสนุน ตามแบบฟอร์ม ปค.3 หน้า 50 
 2) หัวหน้าส่วนงานเสนอรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ 
 การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ ใช้คะแนนตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจ้งอย่างเป็น
ทางการ (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
 ส าหรับปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา และสิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัย ช่วยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

        ด้านที ่2 ระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน (ค่าน้ าหนักร้อยละ 30) 
 การมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน เป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยให้การ
ด าเนินงานของส่วนงาน และการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงานประสบความส าเร็จ 
 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดท าแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน 
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) ตามแบบฟอร์ม ปค.4 หน้า 51 
 2) คณะกรรมการ จัดส่งแบบสอบถามฯ ให้เลขานุการส่วนงาน เพ่ือด าเนินการดังนี้ 
 2.1 จัดส่งให้กับ                                               
 (1) คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
 (2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่า ภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดในส่วนงาน 
(จัดส่งให้แต่ละภาควิชา สาขาวิชา ละ 1 ชุด) 
 (3) ส านักงานคณบดี                      
                            ส าหรับศูนย์ สถาบัน ส านัก มาจาก 2 กลุ่ม คือ (1) คณะกรรมการประจ าส่วนงาน (2) 
ส านักงานคณบด ี
 แต่ละกลุ่มตามข้อ (1)-(3) (คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มี
ฐานะเทียบเท่า ภาควิชา สาขาวิชา) ส านักงานคณบดี) จัดประชุมของแต่ละกลุ่ม (แต่ละภาควิชา สาขาวิชา จัด
ประชุมของแต่ละภาควิชา สาขาวิชา) เพ่ือตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการ
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ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4) และคิดค่าคะแนนเฉลี่ย (ค่าคะแนนแปลง
เป็นร้อยละ) กลุ่มละ 1 ชุด 
 พร้อมทั้งสรุปผลงานเด่นของส่วนงานในรอบปีที่ผ่านมา จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการแก้ไข
และพัฒนา หลังจากนั้นจัดส่งให้เลขานุการส่วนงาน กลุ่มละ 1 ชุด  (แต่ละภาควิชา สาขาวิชา ส่งภาควิชา 
สาขาวิชา ละ 1 ชุด) 
 2.2 เลขานุการส่วนงานรวบรวมแบบสอบถาม จากกลุ่มในข้อ (1)-(3) (คณะกรรมการประจ า
ส่วนงาน ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่า ภาควิชา สาขาวิชา) ส านักงานคณบดี) ส่งให้ประธาน
คณะกรรมการโดยผ่านส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
 การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 1) คณะกรรมการ รวบรวมแบบสอบถามฯ ทั้งหมด 
 2) คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) พิจารณาให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)   
 ส าหรับสรุปผลงานเด่นของส่วนงานในรอบปีที่ผ่านมา จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการแก้ไขและ
พัฒนา คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 ด้านที่ 3 แนวการปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานของส่วนงาน (ค่าน้ าหนักร้อยละ 10) 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของส่วนงานมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงก าหนดให้ส่วนงาน
จัดท าแผนปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของส่วนงาน 
 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) ส่วนงานโดยคณะกรรมการประจ าส่วนงาน น าข้อเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนาจากรายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย การวิเคราะห์ตนเองของส่วนงาน 
การประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาวิเคราะห์จัดเรียงล าดับความส าคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาส่วนงาน จ านวนไม่เกิน 5 เรื่อง   
 2) จัดท ารายงานการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาส่วนงาน ตามแบบฟอร์ม ปค.6 หน้า 56 
 3) หัวหน้าส่วนงาน เสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานต่อคณะกรรมการ 
 การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ ตรวจสอบ สอบทาน และพิจารณาให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 

 ด้านที่ 4 การบริหารจัดการส่วนงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา (ไม่คิดคะแนน) 
 นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความส าคัญ การรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะน ามาใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาการท างานของส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานต่อไป  
 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดท าแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) ตามแบบฟอร์ม ปค.7 หน้า 58 
 2) ประธานคณะกรรมการฯ มีหนังสือถึงเลขานุการส่วนงานแจ้งให้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา
ทราบเรื่องการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
และเข้ามาตอบแบบสอบถามทาง online  
 3) ฝ่ายเลขานุการ น าแบบสอบถามฯ ไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 4) นักศึกษาตอบแบบสอบถามทาง online  
 การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 1) คณะกรรมการ รวบรวมข้อมูลการตอบแบบสอบถามของนักศึกษา 
 2) วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูลของแต่ละคณะวิชา  
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               ส าหรับข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาต่างๆ คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวล
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
3. สรุปองค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ ค่าน้ าหนักและวิธีการเก็บข้อมูล 
 จากองค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล น ามาสรุปได ้ดังแสดงในตารางที่ 8 
 ตารางที่ 8 สรุปองค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ด้าน องค์ประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

ค่าน้ าหนัก 
ร้อยละ 

วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล 

1 ด้านที่  1  ระ ดับความส า เ ร็จในการ
ด าเนินงานของส่วนงาน ประกอบด้วย                
3 ส่วนคือ 

60  

  ส่วนที่  1  ผลการด า เนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ตามแผน
มหาวิทยาลัย)  
 
 
 
 
 
 
 
 ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการที่หัวหน้าส่วนงานลง
นามกับอธิการบดี  
( ส า ห รั บ ศู น ย์  ส ถ า บั น  ส า นั ก  ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังไม่ได้มีการลง
นามค ารับรองการปฏิบัติงานกับอธิการบดี 
ให้รายงานเฉพาะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 3 
ค่าน้ าหนักส่วนละ 30) 
 
 
 ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาภายใน (สกอ.) 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 

1. หัวหน้าส่วนงาน รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 (ตามแผน
มหาวิทยาลัย) โดยใช้ข้อมูลเดียวกับที่หัวหน้าส่วนงาน
รายงานผลการด าเนินงานกับกองแผนงาน (ค่าคะแนน 
แปลงเป็นร้อยละ)   
 พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
ปัญหา ฯลฯ (แบบฟอร์ม ปค.1)  
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้
คะแนน 
 
1. หัวหน้าส่วนงาน รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ที่หัวหน้าส่วน
งานลงนามในค ารับรองกับอธิการบดี โดยใช้ข้อมูล
เดียวกับที่รายงานกับกองแผนงาน  (ค่าคะแนนแปลง
เป็นร้อยละ) 
 พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
ปัญหา ฯลฯ (แบบฟอร์ม ปค.2)         
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้
คะแนน 
 
1. หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) ปีการศึกษา 2560 (แบบฟอร์ม 
ปค.3) (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
2. คณะกรรมการใช้คะแนนตามที่คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาแจ้งอย่างเป็นทางการ 

2 ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน 

30 1. คณะกรรมการ จัดส่งแบบสอบถามการประเมินการ
บริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4) ให้
เลขานุการส่วนงาน 
2. เลขานุการส่วนงานจัดส่งแบบสอบถามฯ ตามข้อ 1  
ให้กับ 
    2.1) คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
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ด้าน องค์ประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

ค่าน้ าหนัก 
ร้อยละ 

วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล 

    2.2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่า 
ภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดในส่วนงาน 
    2.3) ส านักงานคณบดี                      
3. แต่ละกลุ่มตามข้อ 2.1)-2.3) จัดประชุมของแต่ละ
กลุ่ม แล้วตอบแบบสอบถามฯ กลุ่มละ 1 ชุด พร้อมคิด
ค่าคะแนนเฉลี่ย (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)  
    (แต่ละภาควิชา สาขาวิชา จัดประชุมของแต่ละ
ภาควิชา สาขาวิชา)  
     ส าหรับศูนย์ สถาบัน ส านัก มาจาก 2 กลุ่ม คือ (1) 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน (2) ส านักงานคณบดี 
 พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
ปัญหา ฯลฯ แล้วส่งให้เลขานุการส่วนงาน 
4. เลขานุการส่วนงาน รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดส่ง
ให้ประธานคณะกรรมการ ผ่านทางส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
5. คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน 

3 ด้านที่ 3 แนวการปรับปรุงและพัฒนา 
ผลการด าเนินงานของส่วนงาน  
                                              

10 1. ส่วนงานโดยคณะกรรมการประจ าส่วนงาน น า
ข้อเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนาจากรายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย การวิเคราะห์ตนเองของส่วนงาน การ
ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน มาวิเคราะห์
จัดเรียง ล าดับความส าคัญเร่ง ด่วนในการแก้ไขปัญหา
และพฒันาส่วนงาน จ านวนไม่เกิน 5 เรื่อง   
2. จัดท ารายงานการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาส่วน
งาน (แบบฟอร์ม ปค.6) 
3. คณะกรรมการ ตรวจสอบ สอบทาน และพิจารณาให้
คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 

4 ด้านที่ 4 การบริหารจัดการส่วนงานตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษา 

ไม่คิด
คะแนน 

1. ใช้ข้อมูลที่นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอน
ในแต่ละภาคการศึกษามาประมวล สรุป และ/หรือ  
2. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดท าแบบสอบถามการ
ประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
(แบบฟอร์ม ปค.7) 
3. น าแบบสอบถามเผยแพร่ในเว็บไซต์ส านักงานสภาฯ 
4. นักศึกษาตอบแบบสอบถาม โดยผ่านระบบออนไลน์ 
5. คณะกรรมการ  รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และสรุปผล
ของแต่ละคณะวิชา 

 รวม  100  
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4. ผู้เกี่ยวข้องท่ีเชิญมาสนทนากลุ่ม 
 เพ่ือให้ทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของส่วน
งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ที่ครอบคลุมมิติต่างๆ มากขึ้น คณะกรรมการจึงเชิญผู้เกี่ยวข้อง
ตามท่ีก าหนดไว้ในตารางที่ 4 หน้า 10 มาสนทนากลุ่ม โดยมีขั้นตอนการสนทนากลุ่มตามข้อ 11.10 หน้า 13 
 
5. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 5.1 คณะกรรมการ ส่งข้อมูล เอกสารให้หัวหน้าส่วนงาน รายงานผลการด าเนินงาน ด้านที่ 1 ตามที่
คณะกรรมการก าหนด  
 พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา และสิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน  แล้วเสนอคณะกรรมการ    
 5.2 คณะกรรมการส่งแบบสอบถามให้เลขานุการส่วนงานด าเนินการ 
 5.2.1 ส่งแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4) ให้กับ 
    (1) คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
    (2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดในส่วนงาน 
    (3) ส านักงานคณบดี  
 แต่ละกลุ่มตามข้อ (1) (2) (3) ประชุมในแต่ละกลุ่ม แล้วตอบแบบสอบถามฯ พร้อมสรุป
ผลงานเด่นของส่วนงานในรอบปีที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา สิ่งที่ต้องการให้
มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยสนับสนุน   
                      คิดคะแนนคะแนนเฉลี่ย (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) แล้วส่งให้เลขานุการส่วนงาน กลุ่ม
ละ 1 ชุด 
 5.2.2 เลขานุการส่วนงานจัดส่งแบบสอบถามให้คณะกรรมการโดยส่งผ่านส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
                  5.2.3 คณะกรรมการ แจ้งใหเ้ลขานุการส่วนงานด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ เรื่อง
การติดตาม และประเมินการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน และเข้ามาตอบ
แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ผ่านระบบ online 
 5.3 เอกสารที่จะต้องจัดส่งให้คณะกรรมการมีดังนี้ 
            5.3.1 หัวหน้าส่วนงาน 
    - รายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานจัดท า
เป็นเล่มเดียวกัน ตามรูปแบบ ในภาคผนวก 4 หน้า 79 
 5.3.2 เลขานุการส่วนงานรวบรวม 
                     - แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วน
งาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4) จาก (1) คณะกรรมการประจ าส่วนงาน (2) ภาควิชา สาขาวิชาทั้งหมดใน
ส่วนงาน (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่า ภาควิชา สาขาวิชา) (3) ส านักงานคณบดี  
 - แบบรายงานความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
(Competency) ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน (แบบฟอร์ม ปค.5) ที่คณะกรรมการประจ าส่วนงานประเมินให้
คะแนนแล้ว 
 5.4 ฝ่ายเลขานุการ น าแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
(แบบฟอร์ม ปค.7) เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย และให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามผ่าน
ระบบ online   
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 คณะกรรมการ รวบรวมสรุปข้อมูลของแต่ละคณะวิชา      
 5.5 คณะกรรมการ เชิญผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของส่วนงาน อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ ผู้แทนสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า มาสนทนา
กลุ่มในประเด็นต่างๆ  อาทิ ความเป็นผู้น า คุณลักษณะส่วนบุคคล รวมทั้งให้ทราบปัญหา  อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาส่วนงาน (การสนทนากลุ่ม ไม่มีคะแนน)  
 กลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่เชิญมาสนทนากลุ่ม ตามท่ีก าหนดในตารางที่ 4 หน้า 10  และขั้ นตอนตามที่
ก าหนดในข้อ 11.10 หน้า 13 
 5.6 คณะกรรมการ รวบรวมข้อมูลทั้งหมด มาตรวจสอบ สอบทาน แล้วให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลง
เป็นร้อยละ) ประมวล สรุปข้อมูลทั้งหมดลงในแบบฟอร์ม ปค.9 หน้า 61     
 5.7 คณะกรรมการส่งสรุป ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (แบบฟอร์ม ปค.9) ให้หัวหน้าส่วนงานรับทราบผลการติดตามและ
ประเมินผลในเบื้องต้น แล้วเชิญหัวหน้าส่วนงานมาสนทนาสอบถาม สอบทานในประเด็นต่างๆ เพ่ือประโยชน์
ต่อการติดตาม และประเมินผล รวมทั้งเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนงานได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ 
 5.8 คณะกรรมการ เสนอ ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
            5.9 เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วน
งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว นายกสภามหาวิทยาลัย
แจ้งผลการติดตาม และประเมินผลให้หัวหน้าส่วนงานน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการท างาน
ต่อไป 
                
6. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
 6.1 น าคะแนนการด าเนินงานของด้านที่ 1-3 มาคิดคะแนนเป็นค่าร้อยละ ทศนิยม 2 หลัก (คะแนน
เต็ม 100) ดังนี้ 

คะแนนด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของส่วนงาน มาจาก 
คะแนนส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
(ตามแผนมหาวิทยาลัย) + คะแนนส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการที่หัวหน้าส่วนงานลงนามกับอธิการบดี + คะแนน
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

ร้อยละ 60 

คะแนนด้านที่ 2 ระดับมีการส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน    ร้อยละ 30 
คะแนนด้านที่ 3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานของส่วนงาน ร้อยละ 10 
คะแนนรวม  คะแนนด้านที่ 1 + คะแนนด้านที่ 2 + คะแนนด้านที่ 3 ร้อยละ 100 

  6.2 ก าหนดระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของส่วนงาน ดังนี้ 

ร้อยละ ระดับความส าเร็จ 
คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป ดีเด่น 
คะแนนร้อยละ 80-89 ดีมาก 
คะแนนร้อยละ 70-79 ดี 
คะแนนร้อยละ 60-69 พอใช้/ปานกลาง 
คะแนนร้อยละ 50-59 น้อย 
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50 ต้องปรับปรุง 
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แผนภาพที่ 3 สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  

 

4. การบริหารจัดการ
ส่วนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา  
(ไม่คิดคะแนน) 

 

2. ระดับการมีส่วน
ร่วมและความรว่มมือ
ของบุคลากรในส่วน
งาน  
(ค่าน้ าหนัก 30) 

 

องค์ประกอบ ตัวชี้วดั วิธีการเก็บข้อมูล 

1. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดท าแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วน
งาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4) ส่งให้เลขานุการส่วนงาน 
2. เลขานุการส่วนงานส่งแบบสอบถามให้ผู้เกี่ยวข้องตอบ คือ  (2.1) คณะกรรมการประจ าส่วนงาน (2.2) ภาควิชา สาขาวิชา 
(รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่า) ทั้งหมดในส่วนงาน (2.3) ส านักงานคณบดี  
ผู้เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่มดังกล่าวจัดประชุมเพื่อตอบแบบสอบถาม กลุ่มละ 1 ชุด (ศูนย์ สถาบัน ส านัก มี 2 กลุ่ม) 
3. เลขานุการส่วนงานรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด ส่งให้คณะกรรมการ 
4. คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
 

1. ใชข้้อมูลที่นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษามาประมวล สรุป และ/หรือ  
2. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดท าแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอร์ม ปค.7) 
3. นักศึกษาตอบแบบสอบถาม โดยผ่านระบบออนไลน์ 
4. คณะกรรมการ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และสรุปผล ของแต่ละคณะวิชา 
 

3. แนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ผลการด าเนินงาน
ของส่วนงาน 
(ค่าน้ าหนัก 10) 

 

1. ส่วนงานจัดท ารายงานการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาส่วนงาน โดยจัดเรียงตามล าดับความส าคัญ ความจ าเป็นเร่งด่วน ไม่
เกิน 5 เรื่อง (แบบฟอร์ม ปค.6) 
2. เสนอรายงานการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาส่วนงาน ให้คณะกรรมการ 
3. คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
 

1. ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ของส่วนงาน 
(ค่าน้ าหนัก 60)  

 

ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
(ตามแผนมหาวิทยาลัย) 
(ค่าน้ าหนัก 20)  

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการที่
หัวหน้าสว่นงานลงนามกับ
อธิการบดี (ค่าน้ าหนัก 20) 

ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) 
(ค่าน้ าหนัก 20 ) 

 

1. หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
(ตามแผนมหาวิทยาลัย) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบฟอร์ม ปค.1) 
2. เสนอรายงานผลการด าเนินงาน ให้คณะกรรมการ 
3. คณะกรรมการพิจารณาสอบทานและให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 

1. หัวหนา้สว่นงานรายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ ที่
หัวหนา้สว่นงานลงนามกบัอธิการบด ีปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอร์ม ปค.2)  
(ส่วนศูนย ์สถาบัน ส านกั ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยังไม่ได้มีการลงนามค ารบัรอง
การปฏิบัติงานกับอธกิารบดี ให้รายงานเฉพาะสว่นที ่1 และส่วนที ่3 ส่วนละ 30) 
2. เสนอรายงานผลการด าเนินงาน ให้คณะกรรมการ 
3. คณะกรรมการพิจารณาสอบทานและให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
 
 1. หัวหน้าสว่นงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
   ปกีารศึกษา 2560 (แบบฟอร์ม ปค.3)  
2. คณะกรรมการใช้คะแนนตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
รายงานอยา่งเป็นทางการ (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
 
 

คะแนน 
ด้านที่ 2 

ขั้นตอนการประมวลผล 
 

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

คะแนนผลการด าเนินงาน 
ของส่วนงาน 

(คะแนนด้านที่ 1+2+3) 
 

คะแนน 
ด้านที่ 3 

คะแนน 
ด้านที่ 1 

 

1. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) เชิญผู้ เกี่ยวข้ อง อาทิ ผู้ทรงวุฒิใน
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ผู้แทนสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา 
ศิษย์ เก่า มาสนทนากลุ่มในประเด็นต่างๆ อาทิ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาส่วนงาน (การสนทนากลุ่ม ไม่มีคะแนน) 
2. คณะกรรมการ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และสรุปผล 
 

 36 

1. คณะกรรมการจัดท า ร่าง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล                              

2. คณะกรรมการส่งสรุป ร่าง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล ให้หัวหน้า
ส่วนงานรับทราบ และเชิญมาสนทนาเพื่อ
สอบถาม สอบทานในประเด็นต่างๆ 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนงานได้
ชี้แจงในประเด็นต่างๆ  

3. คณะกรรมการเสนอ ร่าง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล ต่อสภาฯ  

4. นายกสภาฯ ส่งผลการประเมินให้
หัวหน้าสว่นงานน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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ส่วนที่ 5 
แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหวัหน้าส่วนงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

1. วัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (ข้อ 9 ของข้อบังคับฯ) 
        1.1 เพ่ือประเมินระดับความส าเร็จของการบรรลุตามค ารับรองการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหัวหน้า
ส่วนงาน 
        1.2 เพ่ือประเมินความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน  
        1.3 เพ่ือประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน 
         
2. แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  

           การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
มีองค์ประกอบ 2 ด้าน ดังนี้ 

           ด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จตามค ารับรองการปฏิบัติงาน (ค่าน้ าหนักร้อยละ 60) 
 มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ                  

 ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ตามแผนมหาวิทยาลัย) 
(ค่าน้ าหนักร้อยละ 20)  
 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) คณะกรรมการ แจ้งให้หัวหน้าส่วน งานรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามแผนมหาวิทยาลัย) โดยในการรายงานผลให้ใช้ข้อมูลเดียวกับที่ส่วนงาน
รายงานกับกองแผนงาน  
 พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน ตามแบบฟอร์ม ปค.1 หน้า 44 
 2) คิดคะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ในข้อ 8.1 หน้า 7 (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
 3) หัวหน้าส่วนงานเสนอรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ 
 การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงานตามที่หัวหน้าส่วนงานเสนอ กับกองแผนงาน
แล้วให้คะแนน  
 ส าหรับปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา และสิ่งที่ ต้องการให้มหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัย ช่วยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการที่หัวหน้าส่วนงานลงนามกับ
อธิการบดี (ค่าน้ าหนักร้อยละ 20)  

 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) คณะกรรมการ แจ้งให้หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการที่หัวหน้าส่วนงานลงนามกับอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยในการรายงานผลให้ใช้
ข้อมูลเดียวกับท่ีหัวหน้าส่วนงานรายงานกับกองแผนงาน  
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  พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา สิ่ งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน ตามแบบฟอร์ม ปค.2 หน้า 47 
 ส าหรับศูนย์ สถาบัน ส านัก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังไม่ได้มีการลงนามค ารับรองการ
ปฏิบัติงานกับอธิการบดี ไม่ต้องรายงานในส่วนที่ 2 นี้  
 2) คิดคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ข้อ 8.2 หน้า 7 (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
 3) หัวหน้าส่วนงานเสนอรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ 
 การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงานตามที่หัวหน้าส่วนงานเสนอ กับกองแผนงาน 
แล้วให้คะแนน 
 ส าหรับปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา และสิ่งที่ต้องการให้ มหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัย ช่วยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) (ค่าน้ าหนักร้อยละ 20) 
 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) คณะกรรมการ แจ้งหัวหน้าส่วนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
ปีการศึกษา 2560 (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)  
 พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย
สนับสนุน ตามแบบฟอร์ม ปค.3 หน้า 50 
 2) หัวหน้าส่วนงานเสนอรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ 
 การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ ใช้คะแนนตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจ้งอย่างเป็น
ทางการ (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
 ส าหรับปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา และสิ่งที่ต้องการให้ มหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัย ช่วยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 ด้านที่ 2 ความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
(Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (ค่าน้ าหนักร้อยละ 40) 
 ความเป็นผู้น า (Leadership) ของหัวหน้าส่วนงานในการขับเคลื่อนส่วนงาน อาทิ วิสัยทัศน์             
กลยุทธ์ การวางแผน การสื่อสารในองค์กร  ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การท างานเป็นทีม กระบวนการ
ในการขับเคลื่อน การท างานเชิงรุก การริเริ่มในการสร้างงานใหม่ การผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดผล 
การท างานให้ทันต่อสถานการณ์ การให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                             
 คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ของผู้บริหารระดับสูงที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานส าเร็จ มี อาทิ (1) การรับฟังความคิดเห็น (2) มนุษยสัมพันธ์ (3) การตัดสินใจ (4) 
คุณธรรม จริยธรรม (5) บุคลิกภาพ (6) ความสามารถด้านการบริหาร  (7) การปรับตัวและความยืดหยุ่น (8) 
การประสานสัมพันธ์ (9) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (10) การคิดเชิงกลยุทธ์ 
 (สรุปอ้างอิงมาจาก ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ. http://www.ocsc.go.th/sites/default/ 
files/attachment/article/07_phaakhphnwk_ch_smrrthnathaangkaarbrihaar.pdf สมรรถนะหลักของนักบริหารระดับสูง)  
 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) คณะกรรมการแจ้งหัวหน้าส่วนงานเขียนสรุปรายงานความเป็นผู้น า (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน ประมาณ 
1-2 หน้ากระดาษ A4 ตามแบบฟอร์ม ปค.5 หน้า 53 
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 2) หัวหน้าส่วนงาน ส่งให้รายงานตามข้อ 1) ให้คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ประเมินให้คะแนน 
ความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จในการท างาน (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 
 3) คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ส่งผลการประเมินตามข้อ 2) ให้เลขานุการส่วนงาน 
 4) เลขานุการส่วนงานส่งให้คณะกรรมการโดยผ่านส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ พิจารณาให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)  
                       
3. สรุปองค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ ค่าน้ าหนักและวิธีการเก็บข้อมูล 
 จากองค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล น ามาสรุปได ้ดังแสดงในตารางที่ 9  
 ตารางที่ 9 สรุปองค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ด้าน องค์ประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

ค่าน้ าหนัก 
ร้อยละ 

วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล 

1 ด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จตามค ารับรอง
การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 

60  

  ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ตามแผน
มหาวิทยาลัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการที่หัวหน้าส่วนงานลง
นามกับอธิการบดี  
( ส า ห รั บ ศู น ย์  ส ถ า บั น  ส า นั ก  ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังไม่ได้มีการลง
นามค ารับรองการปฏิบัติงานกับอธิการบดี 
ให้รายงานเฉพาะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 3 
ค่าน้ าหนักส่วนละ 30) 
 
 
 ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาภายใน (สกอ.)  
 

       20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        20 

1. หัวหน้าส่วนงาน รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 (ตามแผน
มหาวิทยาลัย) โดยใช้ข้อมูลเดียวกับที่หัวหน้าส่วนงาน
รายงานผลการด าเนินงานกับกองแผนงาน (ค่าคะแนน 
แปลงเป็นร้อยละ)   
 พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
ปัญหา ฯลฯ (แบบฟอร์ม ปค.1)  
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และ
ให้คะแนน 
 
1. หัวหน้าส่วนงาน รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ที่หัวหน้า
ส่วนงานลงนามในค ารับรองกับอธิการบดี โดยใช้ข้อมูล
เดียวกับที่รายงานกับกองแผนงาน  (ค่าคะแนนแปลง
เป็นร้อยละ) 
 พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
ปัญหา ฯลฯ (แบบฟอร์ม ปค.2)   
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และ
ให้คะแนน 
 
1. หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึ กษาภาย ใน  (สกอ . )  ปี ก ารศึ กษา  2560 
(แบบฟอร์ม ปค.3) (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
2. คณะกรรมการใช้คะแนนตามที่คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาแจ้งอย่างเป็นทางการ 
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ด้าน องค์ประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

ค่าน้ าหนัก 
ร้อยละ 

วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล 

2 ด้านที่ 2 ความเป็นผู้น า (Leadership) 
ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ส่ ว น ง า น  แ ล ะ
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) 
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน 

40 1. หัวหน้าส่วนงานเขียนสรุปรายงานความเป็นผู้น า 
(Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการท างาน ประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ 
A4 (แบบฟอร์ม ปค.5) 
2. หัวหน้าส่วนงานเสนอคณะกรรมการประจ าส่วน
งานประเมินให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
3. คณะกรรมการประจ าส่วนงานส่งผลการประเมินให้
เลขานุการส่วนงาน 
4. เลขานุการส่วนงานส่งให้คณะกรรมการโดยผ่าน
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
5. คณะกรรมการ พิจารณาให้คะแนน (ค่าคะแนน
แปลงเป็นร้อยละ) 

 รวม  100  

4. ผู้เกี่ยวข้องท่ีเชิญมาสนทนากลุ่ม 
 เพ่ือให้ทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของส่วน
งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ที่ครอบคลุมมิติต่างๆ มากขึ้น คณะกรรมการจึงเชิญผู้เกี่ยวข้อง
ตามท่ีก าหนดไว้ในตารางที่ 4 หน้า 10 มาสนทนากลุ่ม โดยมีขั้นตอนการสนทนากลุ่มตามข้อ 11.10 หน้า 13 

5. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล  
         5.1 คณะกรรมการ ส่งข้อมูล เอกสารให้หัวหน้าส่วนงาน ด าเนินการ 
 5.1.1 รายงานผลการด าเนินงาน ด้านที่ 1 ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  
 พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา และสิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน แล้วเสนอคณะกรรมการ   
 5.1.2 รายงานความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วน
บุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน โดยด าเนินการดังนี้ 
 - หัวหน้าส่วนงานเขียนสรุปรายงานความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน 
และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน ประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ 
A4 (แบบฟอร์ม ปค.5)      
 - หัวหน้าส่วนงานส่งรายงานให้คณะกรรมการประจ าส่วนงานประเมินให้คะแนน (ค่าคะแนน
แปลงเป็นร้อยละ) 
 - คณะกรรมการประจ าส่วนงานส่งผลการประเมินให้เลขานุการส่วนงาน 
         - เลขานุการส่วนงานรวบรวมส่งให้คณะกรรมการ 
 5.2 เอกสารที่จะต้องจัดส่งให้คณะกรรมการมีดังนี้ 
 5.2.1 หัวหน้าส่วนงาน 
 - รายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานจัดท าเป็น
เล่มเดียวกัน ตามรูปแบบ ในภาคผนวก 4 หน้า 79 
 5.2.2 เลขานุการส่วนงานรวบรวม 
  - แบบรายงานความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
(Competency) ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน (แบบฟอร์ม ปค.5) ทีค่ณะกรรมการประจ าส่วนงานประเมินให้คะแนนแล้ว 
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 5.3 คณะกรรมการ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน อาทิ คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์
เก่า มาสนทนากลุ่มในประเด็นต่างๆ อาทิ ผลงานเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาส่วนงาน (การสนทนากลุ่ม ไม่มีคะแนน)  
 กลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่เชิญมาสนทนากลุ่ม ตามท่ีก าหนดในตารางที่ 4 หน้า 10  และขั้ นตอนตามที่
ก าหนดในข้อ 11.10 หน้า 13 
 5.4 คณะกรรมการ รวบรวมข้อมูลทั้งหมด มาตรวจสอบ สอบทาน แล้วให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลง
เป็นร้อยละ) วิเคราะห์ประมวลข้อมูล สรุปข้อมูลทั้งหมดลงในแบบฟอร์ม ปค.9 หน้า 61     
 5.5 คณะกรรมการส่งสรุป ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (แบบฟอร์ม ปค.9) ให้หัวหน้าส่วนงานรับทราบผลการติดตามและ
ประเมินผลในเบื้องต้น แล้วเชิญหัวหน้าส่วนงานมาสนทนาสอบถาม สอบทานในประเด็นต่างๆ เพ่ือประโยชน์
ต่อการติดตาม และประเมินผล รวมทั้งเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนงานได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ 
 5.6 คณะกรรมการ เสนอ ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
            5.7 เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งผลการ
ติดตามและประเมินผลให้หัวหน้าส่วนงานน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการท างานต่อไป 

6. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
 6.1 น าคะแนนการด าเนินงานของด้านที่ 1 และด้านที่ 2 มาคิดคะแนนเป็นค่าร้อยละ ทศนิยม 2 
หลัก (คะแนนเต็ม 100) ดังนี้ 

คะแนนด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จตามค ารับรองการปฏิบัติงาน มาจาก 
คะแนนส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
(ตามแผนมหาวิทยาลัย) + คะแนนส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการที่หัวหน้าส่วนงานลงนามกับอธิการบดี + คะแนน
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

ร้อยละ 60 

คะแนนด้านที่ 2 ความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน 

ร้อยละ 40 

คะแนนรวม  คะแนนด้านที่ 1 + คะแนนด้านที่ 2  ร้อยละ 100 

 6.2 ก าหนดระดับความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ดังนี้ 

ร้อยละ ระดับความส าเร็จ 
คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป ดีเด่น 
คะแนนร้อยละ 80-89 ดีมาก 
คะแนนร้อยละ 70-79 ดี 
คะแนนร้อยละ 60-69 พอใช้/ปานกลาง 
คะแนนร้อยละ 50-59 น้อย 
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50 ต้องปรับปรุง 
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แผนภาพที่ 4 สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

2. ความเป็นผู้น า 
(Leadership) ใน 
การขับเคลื่อน 
ส่วนงาน และ
คุณลักษณะ 
ส่วนบุคคล 
(Competency)  
ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าทีข่อง
หัวหน้าสว่นงาน 
(ค่าน้ าหนัก 40) 

 

องค์ประกอบ ตัวชี้วดั วิธีการเก็บข้อมูล ขั้นตอนการประมวลผล 
 

1. ระดับ
ความส าเร็จตาม 
ค ารับรองการ
ปฏิบัติงาน 
(ค่าน้ าหนัก 60)  

 

ส่วนที่ 1 ส่วนที ่1 ผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี(ตามแผน
มหาวิทยาลัย) 
(ค่าน้ าหนัก 20)  

 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามค า

รับรองการปฏิบัติราชการที่
หัวหน้าสว่นงานลงนามกับ
อธิการบดี (ค่าน้ าหนัก 20) 

 

ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) 
(ค่าน้ าหนัก 20) 

 

1. หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
(ตามแผนมหาวิทยาลัย) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบฟอร์ม ปค.1) 
2. เสนอรายงานผลการด าเนินงาน ให้คณะกรรมการ 
3. คณะกรรมการพจิารณาสอบทานและใหค้ะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นรอ้ยละ) 
 
1. หัวหนา้สว่นงานรายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ ที่
หัวหนา้สว่นงานลงนามกบัอธิการบด ีปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอร์ม ปค.2)  
(ส่วนศูนย ์สถาบัน ส านกั ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยังไม่ได้มีการลงนามค ารบัรอง
การปฏิบัติงานกับอธกิารบดี ให้รายงานเฉพาะสว่นที ่1 และส่วนที ่3 ส่วนละ 30) 
2. เสนอรายงานผลการด าเนินงาน ให้คณะกรรมการ 
3. คณะกรรมการพิจารณาสอบทานและให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
 
 1. หัวหน้าสว่นงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปีการศึกษา 2560 (แบบฟอร์ม ปค.3) 
2. คณะกรรมการใช้คะแนนตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
รายงานอยา่งเป็นทางการ (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
 
 

คะแนน 
ด้านที่ 1 

 

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

คะแนนผลการปฏิบตัิหน้าที่ 
ของหัวหน้าส่วนงาน 
(คะแนนด้านที่ 1+2) 

 

คะแนน 
ด้านที่ 2 

1. หัวหน้าส่วนงานเขียนสรุปรายงานความเป็นผู้น า (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการท างาน ประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ A4 (แบบฟอร์ม ปค.5) 
เสนอให้คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
2. คณะกรรมการประจ าส่วนงานพิจารณาให้คะแนน แล้วส่งให้เลขานุการส่วน
งาน 
3. เลขานุการส่วนงานส่งให้คณะกรรมการ  
4. คณะกรรมการ พิจารณาให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) 
 

1. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) เชิญผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ทรงวุฒิในคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงาน ผู้แทนสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า มาสนทนา
กลุ่มในประเด็นต่างๆ อาทิ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
พัฒนาส่วนงาน (การสนทนากลุ่ม ไม่มีคะแนน) 
2. คณะกรรมการ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และสรุปผล 
 

 

1. คณะกรรมการจัดท า ร่าง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล                              

2. คณะกรรมการส่งสรุป ร่าง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล ให้หัวหน้า
ส่วนงานรับทราบ และเชิญมาสนทนาเพื่อ
สอบถาม สอบทานในประเด็นต่างๆ 
รวมทัง้เปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนงานได้
ชี้แจงในประเด็นต่างๆ  

3. คณะกรรมการเสนอ ร่าง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล ต่อสภาฯ  

4. นายกสภาฯ ส่งผลการประเมินให้
หัวหน้าสว่นงานน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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ส่วนที่ 6 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
 
 แบบฟอร์มที่ใช้ในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงดังตารางที่ 10 
 
 ตารางที่ 10 รายชื่อแบบฟอร์มที่ใช้ในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 

ชื่อย่อ ชื่อแบบฟอร์ม 
ปค. 1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัริาชการประจ าปี (ตามแผนมหาวทิยาลัย) 
ปค. 2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัริาชการประจ าปีทีห่ัวหน้าส่วนงานลงนามกับอธิการบดี  
ปค. 3 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
ปค. 4 แบบสอบถามการประเมินการบรหิารงานของส่วนงาน และการปฏบิัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 

(โดยบุคลากร) 
ปค. 5 แบบรายงานความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคณุลักษณะส่วนบุคคล 

(Competency) ที่ส่งผลต่อความส าเรจ็ในการท างาน (โดยหัวหน้าสว่นงาน) 
ปค. 6 แบบรายงานการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาส่วนงาน  
ปค. 7 แบบสอบถามการประเมินการบรหิารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
ปค. 8 แบบบันทึกข้อมูลการสนทนากลุ่ม 
ปค. 9 สรุปรายงานการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบตัิหน้าที่ของ

หัวหน้าส่วนงาน 
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ตามแผนมหาวิทยาลัย)  
ส่วนงาน ............................................................. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ……………………………. (1 ตุลาคม …. ถึง 30 กันยายน ….) 

1. ผลการด าเนินงาน (ใช้ข้อมูลเดียวกับท่ีรายงานกองแผนงาน) 

เป้าหมาย/นโยบาย/ตัวชี้วัด 

(1) 
เป้าหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

(3) 
ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย 
 (2)/(1) 

(4) 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 
% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

(ดูวิธีการให้คะแนน 
จากหน้า 8) 

เป้าหมายที่ 1 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าท่ีมีมาตรฐานสากล      
นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21      
      
      
นโยบายที่ 1.2 พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย      
      
      
นโยบายที่ 1.3 พัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา      
      
      
เป้าหมายที่ 2 การเป็นพี่พึงของชุมชน สังคม และประเทศชาติ      
นโยบายที่ 2.1 พัฒนาด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์ และการบูรณาการกับบริการวิชาการ      
      
      
นโยบายที่ 2.2 บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ      
      
      
เป้าหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง)      
นโยบายที่ 3.1 พัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ      
      

แบบ ปค.1 



45 
 

เป้าหมาย/นโยบาย/ตัวชี้วัด 

(1) 
เป้าหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

(3) 
ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย 
 (2)/(1) 

(4) 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 
% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

(ดูวิธีการให้คะแนน 
จากหน้า 8) 

นโยบายที่ 3.2 พัฒนาบุคลากร      
      
      
นโยบายที่ 3.3 จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่ส าคัญ      
      
      

คะแนนผลการด าเนินงาน 
คะแนนรวม   
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ  

คะแนนจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ  
ค่าน ้าหนัก  
คะแนนที่ได้  

 

2. สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา   

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย  
ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนนุ 

1   
2   
3   

ลงช่ือหัวหน้าส่วนงาน ....................................................................................... วันท่ี ........................................................... 
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 ตัวอย่างวิธีการกรอกแบบฟอร์มและการคิดคะแนน 
 

เป้าหมาย/นโยบาย/ตัวชี้วัด 

(1) 
เป้าหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

(3) 
ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 
% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

 

1. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก  100 120 120/100 = 1.20 1.20 x 100 = 120 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 20 

5.00 

2. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 10 9 9/10 = 0.90 0.90 x 100 = 90 
ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 10 

1.00 

3. การปรับปรุงห้องเรียนแล้วเสร็จภายในมกราคม 2560 ม.ค. 60 ธ.ค. 59  แล้วเสร็จก่อนเวลา  
1 เดือน 

4.50 

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

คะแนนจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ  
ค่าน ้าหนัก  
คะแนนที่ได้  
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีท่ีหัวหน้าส่วนงานลงนามกับอธิการบดี 
ส่วนงาน ............................................................. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ……………………………. (1 ตุลาคม …. ถึง 30 กันยายน ….) 

1. ผลการด าเนินงาน (ใช้ข้อมูลเดียวกับท่ีรายงานกองแผนงาน) 

เป้าหมาย/นโยบาย/ตัวชี้วัด 

(1) 
เป้าหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

(3) 
ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 
% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

(ดูวิธีการให้คะแนน 
จากหน้า 8) 

เป้าหมายที่ 1 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าท่ีมีมาตรฐานสากล      
นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21      
1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา 
1 
… 
6 

     

1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 
7 

     

1.1.3 พัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตร 
8 

     

1.1.4 พัฒนารายวิชาที่เป็น e-learning 
9 

     

นโยบายที่ 1.2 พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย      
1.2.1 เข้ารับประเมิน QS star rating 
10 
11 

     

1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา 
12 
13 
14 

     

แบบ ปค.2 



48 
 

เป้าหมาย/นโยบาย/ตัวชี้วัด 

(1) 
เป้าหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

(3) 
ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 
% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

(ดูวิธีการให้คะแนน 
จากหน้า 8) 

นโยบายที่ 1.3 พัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา      
1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 
15 
16 

     

1.3.3 พัฒนาระบบการให้บริการนักศึกษาและศิษย์เก่า และกิจกรรมนักศึกษา 
17 
18 

     

เป้าหมายที่ 2 การเป็นพี่พึงของชุมชน สังคม และประเทศชาติ      
นโยบายที่ 2.1 พัฒนาด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์ และการบูรณาการกับบริการวิชาการ      
2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย 
19 
20 
… 
27 

     

2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม 
28 
29 
30 

     

นโยบายที่ 2.2 บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ      
เป้าหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง)      
นโยบายที่ 3.1 พัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ      
นโยบายที่ 3.2 พัฒนาบุคลากร      
31 
32 

     

นโยบายที่ 3.3 จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่ส าคัญ      
33      
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เป้าหมาย/นโยบาย/ตัวชี้วัด 

(1) 
เป้าหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

(3) 
ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 
% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 

(ดูวิธีการให้คะแนน 
จากหน้า 8) 

คะแนนผลการด าเนินงาน 
คะแนนรวม   
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
ค่าคะแนนแปลงเปน็ร้อยละ  

คะแนนจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ  
ค่าน ้าหนัก  
คะแนนที่ได้  

 
2. สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา   

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา สิ่งที่ต้องการใหม้หาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย  
ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนนุ 

1   
2   
3   

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

 
หมายเหตุ ตัวอย่างการคิดคะแนน เช่นเดียวกับแบบฟอร์ม ปค.1 หน้า 46 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
ส่วนงาน ...............................................................................................................  

ปีการศึกษา ............................ ระหว่างวันที ่.................................................................................................. 
 

องค์ประกอบ 
คะแนน 

(จาก 5.00) 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปข้อเสนอแนะ 

ของกรรมการประเมินคุณภาพ 
1. การผลติบัณฑิต  
 

   
 
 

2. การวิจัย 
 

   
 
 

3. การบริการวิชาการ  
 

   
 
 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

   
 
 

5. การบริหารจัดการ 
  

   
 
 

คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ    
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ  
 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ: 
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  

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

หมายเหตุ ใช้คะแนนท่ีได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

แบบ ปค.3 
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แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
(โดยบุคลากร) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ………………….. (1 ตุลาคม …. ถึง 30 กันยายน ….) 
ส่วนงาน.................................................................................... 

ผู้ประเมิน : คณะกรรมการประจ าส่วนงาน / ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่า) / 
 ส านักงานคณบดี 

 
ค าชี้แจง  
 

1) แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน เป็นการ
ประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมของการบริหารส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน รวมทั้งการมีส่วน
ร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน ส าหรับใช้ประกอบการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วน
งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  

     ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของส่วนงาน 
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานต่อไป 

2) คณะกรรมการจะจัดส่งแบบสอบถามให้เลขานุการส่วนงาน เพื่อให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 2.1 ส่งแบบสอบถามให้ผู้เกี่ยวข้องจ านวน 3 กลุ่ม คือ (1) คณะกรรมการประจ าส่วนงาน (2) ภาควิชา 

สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่า) ทั้งหมดในส่วนงาน และ (3) ส านักงานคณบดี  
      แต่ละกลุ่มดังกล่าวจัดประชุมเพื่อประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า

ส่วนงาน แล้วตอบแบบสอบถาม จ านวน 1 ชุด (ภาควิชา สาขาวิชาละ 1 ชุด) พร้อมผลงานเด่นในรอบปี จุดที่ควร
พัฒนา ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  

 2.2 เลขานุการส่วนงานรวบรวมแบบสอบถามจากทั้ง 3 กลุ่ม แล้วจัดส่งให้คณะกรรมการฯ โดยผ่านส านักงาน
สภามหาวิทยาลัย  

3) แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  
ส่วนที ่1  ข้อมูลทั่วไป มี 2 ข้อ 
ส่วนที ่2  ความคิดเห็นต่อการบริหารงานของส่วนงานและการปฏิบัติหนา้ที่ของหัวหน้าส่วนงาน จ านวน 13 ข้อ  
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่น จุดที่ควรพัฒนา ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพฒันา 

4) เกณฑ์การให้ค่าคะแนนในการตอบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็นดังนี ้
 5 คะแนน คุณลักษณะนัน้มีความส าเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด 
 4 คะแนน คุณลักษณะนัน้มีความส าเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมาก 
 3 คะแนน คุณลักษณะนัน้มีความส าเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง 
 2 คะแนน คุณลักษณะนัน้มีความส าเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับน้อย 
 1 คะแนน คุณลักษณะนัน้มีความส าเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับน้อยที่สุด 
 N/A ไม่ทราบ ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินในเร่ืองนั้นได้ 

 
โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเหน็ของท่านมากที่สุด 

 
ส่วนที ่1: ข้อมูลทั่วไป  
 
1.1 กลุ่มผู้ประเมิน   คณะกรรมการประจ าคณะ/ส่วนงาน  

 ภาควิชา สาขาวชิา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทา่)  
 ส านักงานคณบด ี

1.2 การประชุม........................................................................................ ครั้งที่ ...............  วันที่ ................................... 

 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม .................. คน จากทั้งหมด .................. คน 

 ส าหรับรายชื่อผู้เข้าร่วมประชมุให้แนบท้ายแบบสอบถาม 

แบบ ปค.4 
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ส่วนที่ 2:  ความคิดเห็นต่อการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความส าเร็จ/ การปฏิบัติ/ 

ความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 N/A 

1 การก าหนดทิศทาง ได้แก่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ หรือผล
การด าเนินการที่คาดหวังของคณะโดยค านึงถึงผูร้ับบริการอย่าง
ครอบคลมุ 

      

2 การสื่อสาร ถ่ายทอด และสร้างความเข้าใจทิศทางขององค์กรให้
ผู้บริหาร และประชาคมได้เข้าใจอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

      

3 การสร้างบรรยากาศที่ดี เพื่อสร้างความผูกพันร่วมมือท่ัวท้ังองค์กร 
รวมทั้งสร้างแรงจูงใจเพื่อผลักดันผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย 

      

4 การก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิ
งาน และน าไปปรับปรุงการบริหารงาน พร้อมท้ังการรายงานให้
บุคลากรทราบ 

      

5 การรับฟังความต้องการ และข้อมลูอื่นๆของผู้รับบริการ และผู้ที่มี
ส่วนไดส้่วนเสียที่เหมาะสม และใช้ข้อมูลในการปฏิบตัิงาน 

      

6 การจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอย่างมีประสิทธิผล 
และทันท่วงที รวมทั้งใช้เป็นสารสนเทศเพื่อปรับปรุงคณุภาพการ
ให้บริการ 

      

7 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาอยา่งเหมาะสม และ
ครบถ้วนในทุกองค์ประกอบ 

      

8 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการ และการดูแลสวัสดภิาพ
ของนักศึกษาอย่างเหมาะสม และครบถ้วน 

      

9 ระบบในการสื่อสารกับนักศึกษา บุคลากร ผู้รับบริการ ผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีอื่น รวมทั้งสาธารณชน และสื่อมวลชนได้อย่างเหมาะสม 

      

10 การสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ ความผาสุก และความผูกพัน
เพื่อให้บุคลากรสามารถสร้างผลการด าเนินการที่ด ี

      

11 การมอบหมายงาน และการกระจายอ านาจการบริหารงานได้ตรง
ตามความสามารถของบุคลากร 

      

12 ความส าเร็จของความร่วมมือในการท างาน และการสรา้งเครือข่าย
ของคณะกับหน่วยงานภายนอก ท้ังในและต่างประเทศ 

      

13 ความเชื่อมั่นในการบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

      

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนน 5.00 คะแนน)  

ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ  
*กรุณาค านวณคะแนนเฉลี่ย และกรอกข้อมูลในตารางด้วย 
 

ส่วนที ่3: ผลงานเด่น จุดที่ควรพัฒนา ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  

3.1 ผลงานเด่นในรอบปีทีผ่่านมา ..............................................................................................................................................  
 
3.2 จุดที่ควรพัฒนาในรอบปีที่ผา่นมา ......................................................................................................................................   
 
3.3 ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขและพฒันา  ....................................................................................................  
 
3.4 สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลยัและหรือสภามหาวิทยาลัย ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนนุ  .................................................  
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แบบรายงานความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน 
และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน (โดยหัวหน้าส่วนงาน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ……………………………. (1 ตุลาคม …. ถึง 30 กันยายน ….) 

ส่วนงาน ................................................................... ช่ือหัวหน้าส่วนงาน ……………………………………………………………….. 
 
ค าชี้แจง  1. การรายงานมี 2 ด้าน  ด้านที่ 1 ความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน  
                                          ด้านที่ 2 คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ี  

2. ให้หัวหน้าส่วนงานเขียนสรุปความเป็นผู้น า (Leadership) ที่ท่านใช้ในการขับเคลื่อนส่วนงานจนการท างานประสบความส าเร็จ/มีความก้าวหน้า/สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคและพัฒนาการ
ท างานของส่วนงาน รวมทั้งคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน ประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ A4  

2.1 ความเป็นผู้น า (Leadership) ของหัวหน้าส่วนงานในการขับเคลื่อนส่วนงาน อาทิ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การวางแผน การสื่อสารในองค์กร  ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การท างาน
เป็นทีม กระบวนการในการขับเคลื่อน การท างานเชิงรุก การริเริ่มในการสร้างงานใหม่ การผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดผล การท างานให้ทันต่อสถานการณ์ การให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.2 คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ของผู้บริหารระดับสูงที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานส าเร็จ มี อาทิ  การรับฟังความคิดเห็น มนุษยสัมพันธ์ การ
ตัดสินใจ คุณธรรม จริยธรรม  บุคลิกภาพ ความสามารถด้านการบริหาร การปรับตัวและความยืดหยุ่น การประสานสัมพันธ์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การคิดเชิงกลยุทธ์  

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

3. หัวหน้าส่วนงานส่งรายงานตามข้อ 2 ให้คณะกรรมการประจ าส่วนงานประเมิน  

4. คณะกรรมการประจ าส่วนงานพิจารณารายงานแบบ ปค.5 แล้วประเมินใหค้ะแนน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนดังน้ี 
คะแนน ความส าเร็จในการขับเคลื่อนส่วนงาน/ระดับความพึงพอใจ 

5 ความส าเร็จในการขับเคลื่อนส่วนงาน/ความพึงพอใจ ระดับมากที่สดุ 
4 ความส าเร็จในการขับเคลื่อนส่วนงาน/ความพึงพอใจ ระดับมาก 
3 ความส าเร็จในการขับเคลื่อนส่วนงาน/ความพึงพอใจ ระดับปานกลาง 
2 ความส าเร็จในการขับเคลื่อนส่วนงาน/ความพึงพอใจ ระดับน้อย 
1 ความส าเร็จในการขับเคลื่อนส่วนงาน/ความพึงพอใจ ระดับน้อยทีสุ่ด  

N/A ไม่มีข้อมลูเพียงพอท่ีจะประเมิน 

5. คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ส่งรายงานแบบ ปค.5 ท่ีประเมินผลตามข้อ 4 แล้วให้เลขานุการส่วนงาน  

6. เลขานุการส่วนงานส่งรายงานแบบ ปค.5 ใหค้ณะกรรมการ โดยผา่นส านักงานสภามหาวิทยาลัย  

แบบ ปค.5 

http://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/article/07_phaakhphnwk_ch_smrrthnathaangkaarbrihaar.pdf
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รายงานความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏบิัติหน้าท่ี 

 ด้าน การด าเนินงาน 

ด้านที่ 1. ความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน 
1.  
2.  
3.  
ด้านที่ 2. คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที ่
1.  
2.  
3.  

คะแนนการประเมินโดยคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
คะแนนจากการประเมิน (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
ค่าคะแนนแปลงเปน็ร้อยละ  

คะแนนจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 

คะแนนจากการประเมนิ (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ  
ค่าน ้าหนัก  
คะแนนที่ได้  

 

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

คณะกรรมการประจ าส่วนงานในการประชุมครั้งท่ี ........... วันที่ ............................................. จ านวนผูเ้ข้าร่วมประชุม .............. คน จากทั้งหมด .............. คน 

ส าหรับรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมให้แนบท้ายรายงาน 
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แบบรายงานความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน 
และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน (โดยหัวหน้าส่วนงาน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560) 

ส่วนงาน AAA    ชื่อหัวหน้าส่วนงาน  BBBB 
 

รายงานความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏบิัติหน้าท่ี  

ด้าน การด าเนินงาน 

ด้านที่ 1. ความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน 
1. การท างานเชิงรุก 1. ก าหนดให้มีวาระเชิงนโยบาย/เชิงพัฒนาส่วนงานทุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

2. มีระบบ กลไกการก ากับติดตามการท างานอย่างต่อเนื่อง 
2. การผลักดันนโยบายสู่การปฏิบตัิให้เกิดผล 1. การถ่ายทอดนโยบายถึงระดับบุคคล 

2. การก าหนด KPI ระดบับุคคล ท าให้แผนพัฒนาคณะบรรลุเปา้หมายการท างานท่ีก าหนดไว้เฉลี่ย รอ้ยละ 95  
ด้านที่ 2. คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที ่
1. การประสานสมัพันธ์ สามารถประสานงาน และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรทุกระดับ จนท าให้งานของคณะส าเร็จ ก้าวหน้าเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คณะอื่นๆ 

เช่น โครงการประหยดัพลังงาน 

คะแนนการประเมินโดยคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
คะแนนจากการประเมิน (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 4.25 
ค่าคะแนนแปลงเปน็ร้อยละ 85.00 

คะแนนจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 

คะแนนจากการประเมนิ (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ  
ค่าน ้าหนัก  
คะแนนที่ได้  

 

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

คณะกรรมการประจ าส่วนงานในการประชุมครั้งท่ี ........... วันที่ ............................................. จ านวนผูเ้ข้าร่วมประชุม .............. คน จากทั้งหมด .............. คน 

ทั้งนี้รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมให้แนบท้ายรายงาน 

(ตัวอย่างการกรอกข้อมูล)  

 

แบบ ปค.5 
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แบบรายงานการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาส่วนงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ……………………………. (1 ตุลาคม …. ถึง 30 กันยายน ….) 
ส่วนงาน ...................................................................  

ค าชี้แจง  1. ให้ส่วนงานพิจารณาเรื่อง/ประเดน็ทีม่ีความส าคัญ ความจ าเป็นเร่งดว่น ซึ่งอาจจะมาจาก 1) รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนงาน 2) ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย 
/มหาวิทยาลัย 3) การวิเคราะห์ตนเองของส่วนงาน 4) การประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ฯลฯ จ านวนไม่เกิน 5 เรื่อง แล้วน ามาวางแผนปรับปรุงและพัฒนา 

              2. ส่วนงานส่งรายงานแบบฟอร์ม ปค.6 ให้คณะกรรมการ โดยส่งผ่านส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

เร่ือง/ประเด็นทีม่ีความส าคัญ ความจ าเป็นเร่งด่วน การวางแผนปรับปรุงและพัฒนา/ความก้าวหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการ  
ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ

ตามแผนที่ก าหนด 

เรื่องที่ 1 
 

  

เรื่องที่ 2 
 

  

เรื่องที่ 3 
 

  

เรื่องที ่4 
 

  

เรื่องที่ 5 

 
  

คะแนนจากคณะกรรมการ ติดตาม และประเมินผล 

คะแนนจากการประเมนิ (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ  
ค่าน ้าหนัก  
คะแนนที่ได้  

 
ลงช่ือหัวหน้าส่วนงาน ....................................................................................... วันท่ี ........................................................... 
คณะกรรมการประจ าส่วนงานในการประชุมครั้งท่ี ........... วันที่ ............................................. จ านวนผูเ้ข้าร่วมประชุม .............. คน จากทั้งหมด .............. คน 
ส าหรับรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมให้แนบท้ายรายงาน 
 

แบบ ปค.6 
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แบบรายงานการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาส่วนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

ส่วนงาน AAA  

เร่ือง/ประเด็นที่มีความส าคัญ ความจ าเป็นเร่งด่วน การวางแผนปรับปรุงและพัฒนา/ความก้าวหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการ  
ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ

ตามแผนที่ก าหนด 

เรื่องที่ 1 จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการมีจ านวน
น้อย 

1. จัดโครงการเข้าค่ายการจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 3 
โครงการ 
     1.1 อาจารย์ที่ท างานเกิน 5 ปีข้ึนไปและยังไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ 
     1.2 อาจารย์ที่ท างานไม่เกิน 2 ปีและยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
     1.3 อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับ ผศ. ขึ้นไป 
2. ตั้งงบประมาณใหไ้ปอบรมการเขียนผลงานวิชาการกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ  

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

เรื่องที่ 2 จ านวนนักศึกษาลดลง จัดโครงการเปิดบ้าน ................................ 

คะแนนจากคณะกรรมการ ติดตาม และประเมินผล 

คะแนนจากการประเมนิ (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)  
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ  
ค่าน ้าหนัก  
คะแนนที่ได้  

 
ลงช่ือหัวหน้าส่วนงาน ....................................................................................... วันท่ี ........................................................... 
คณะกรรมการประจ าส่วนงานในการประชุมครั้งท่ี ........... วันที่ ............................................. จ านวนผูเ้ข้าร่วมประชุม .............. คน จากทั้งหมด .............. คน 
ส าหรับรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมให้แนบท้ายรายงาน 

 

(ตัวอย่างการกรอกข้อมูล)  

 

แบบ ปค.6 
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แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
ปีการศึกษา ..................................... 

ผู้ประเมิน : นักศึกษา 
 
ค าชี้แจง  

1) แบบประเมินการบริหารงานของคณะฉบับน้ี เป็นการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมลูภาพรวมของการบริหารงานของคณะ 
ส าหรับใช้ประกอบการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน   
             ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงานต่อไป  

2)  การตอบแบบสอบถามจะไม่มีความสัมพันธ์กับผลการเรียน จึงขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม และให้ข้อคิดเห็น
ในเชิงพัฒนาองค์กร 

3) แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  
 ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป รวม 3 ข้อ  
 ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นต่อการบริหารงานของคณะ รวม 13 ข้อ  
 ส่วนท่ี 3  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
4) เกณฑ์การให้ค่าคะแนนในการตอบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็นดังน้ี 
 5 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความส าเรจ็ หรือ มีการปฏิบตัิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด 
 4 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความส าเรจ็ หรือ มีการปฏิบตัิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมาก 
 3 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความส าเรจ็ หรือ มีการปฏิบตัิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง 
 2 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความส าเรจ็ หรือ มีการปฏิบตัิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับน้อย 
 1 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความส าเรจ็ หรือ มีการปฏิบตัิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับน้อยท่ีสุด 
 N/A ไม่ทราบ ไม่มีข้อมลู หรือไมส่ามารถประเมินในเรื่องนั้นได ้

 
 

โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเหน็ของนักศึกษามากที่สุด 
 
ส่วนที ่1: ข้อมูลทั่วไป  
 
1. คณะ................................................................ 
 
2. ระดับปริญญา     ปริญญาตรี   ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
 
3. ระยะเวลาที่ศึกษาในคณะ   1 ปี    2 ป ี   3 ป ี   4 ป ี 

 5 ปี    6 ป ี   7 ป ี   8 ปีขึ้นไป 
 

แบบ ปค. 7 
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ส่วนที่ 2:  นักศึกษาเห็นว่าการบริหารงานคณะในด้านต่างๆ ต่อไปนี้มีคุณภาพอยู่ในระดับใด 
 

ด้าน 
/ข้อ 

รายละเอียดที่ประเมิน 
 

ระดับความเห็น (ท าเคร่ืองหมาย ) 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

N/A 
 
- 

1.  การเรียนการสอน 
1.1 จัดอาจารย์ที่มีคุณภาพมาท าการสอนในช้ันเรียนได้อย่าง

เหมาะสม 
      

1.2 การเสริมประสบการณ์วิชาชีพ เช่น การฝึกปฏิบตัิ/ภาคสนาม 
การดูงานนอกสถานท่ี หรือเชิญวทิยากรภายนอกมาสอน/
บรรยาย 

      

1.3 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีมีคณุภาพ และให้ค าปรึกษาได้อย่าง
เหมาะสม 

      

1.4 จัดให้มีหน่วยงาน/บุคคลให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินการ
ใดใดที่เกี่ยวข้องกับการเรยีนการสอนได้อย่างเหมาะสม 

      

1.5 จัดสภาพห้องเรียน อุปกรณ์การสอน แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เช่น ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ จุดเชือ่มต่ออินเทอร์เน็ต อย่าง
เหมาะสม 

      

2.  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ 
2.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วม 

กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
      

2.2 มีการจัดกจิกรรมที่เน้นให้นักศึกษาของคณะได้ท าความรู้จัก
กันอย่างเหมาะสม 

      

2.3 มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆถึงนักศึกษา มีช่องทางรับ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

      

2.4 มีการจัดสรรทุนการศึกษา และด าเนินการจัดสรร
ทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ให้กับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

      

3.  สิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ 
3.1 มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตของนักศึกษา

ภายในคณะอย่างเหมาะสม  
      

3.2 มีการจัดสถานท่ีนั่งพักระหว่างรอเรียน และในยามว่างได้อย่าง
เหมาะสม 

      

3.3 มีการดูแลความสะอาด สุขลักษณะ สุนทรียภาพของอาคาร
สถานท่ีและสิ่งแวดล้อมภายในคณะได้อย่างเหมาะสม 

      

3.4 มีมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและทรัพยส์ิน 
ขณะด ารงชีวิตอยู่ภายในคณะได้อย่างเหมาะสม 

      

 
ส่วนที่ 3:  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
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แบบบันทึกข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .............................. 

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

ผู้ให้ข้อมูล ............................................................................................... ต ำแหน่ง ............................................................... 

ระยะเวลำทีป่ฏิบัตงิำน .................................................... ระยะเวลำที่ด ำรงต ำแหนง่ ............................................................ 

 
ค ำถำมที่ 1  ............ .................................................................................................................................................................   
 ..................................................................................................................................................................................................  
ค ำตอบ (สรุปสำระส ำคัญ) 
 ..................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  
 
ค ำถำมที่ 2  ............ .................................................................................................................................................................   
 ..................................................................................................................................................................................................  
ค ำตอบ (สรุปสำระส ำคัญ) 
 ..................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  
 
ค ำถำมที่ 3  ............ .................................................................................................................................................................   
 ..................................................................................................................................................................................................  
ค ำตอบ (สรุปสำระส ำคัญ) 
 ..................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  
 
วันที่ ........................................................... 

แบบ ปค. 8 
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สรุปรายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …………………… (1 ตุลาคม …. ถึง 30 กันยายน ....) 

ส่วนงาน ............................................... ชื่อหัวหน้าส่วนงาน .................................................... (ระยะเวลาปฏิบัติงาน......วัน)  

รายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน รายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
1. การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ของส่วนงาน ประกอบด้วย ….. ด้าน 

ค่าน  าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนนที่ คกก.
พิจารณา 
(ร้อยละ) 

คะแนน 
ที่ได้ 

(ร้อยละ) 

1. การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ประกอบด้วย ..... ด้าน  

ค่าน  าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนนที่ คกก.
พิจารณา 
(ร้อยละ) 

คะแนน 
ที่ได้ 

(ร้อยละ) 
ด้านที่ 1  
 

   ด้านที่ 1     

ด้านที่ 2  
 

   ด้านที่ 2     

ด้านที่ 3  
 

   ด้านที่ 3     

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

   

รวม 100 -  รวม 100 -  
สรุปผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
……………..........................................…………. 

ระดับ  สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
................................................................  

ระดับ  

2. ผลงานเด่นในรอบปีท่ีผ่านมาของส่วนงาน 
2.1  
 
2.2 

2. ผลงานเด่นในรอบปีท่ีผ่านมาของหัวหน้าส่วนงาน 
 

3. สรุปปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานของส่วนงานและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
3.1  
 
3.2 
 
3.3 

3. สรุปปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
 

แบบ ปค. 9 
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4. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยและหรือสภามหาวิทยาลัยให้การชว่ยเหลือหรือสนับสนนุ 
4.1 
 
4.2 
 
4.3 

4. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยและหรือสภามหาวิทยาลัยให้การชว่ยเหลือหรือสนับสนนุ 
 

5. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาส่วนงานจากผู้เกี่ยวข้อง 
5.1  
 
5.2 
 
5.3 

5. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานจากผู้เกี่ยวข้อง 

6. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาส่วนงานจากคณะกรรมการ  
6.1  
 
6.2 
 
6.3 

6. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานจากคณะกรรมการ  
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สรุปรายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) 

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

รายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน รายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
1. การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ของส่วนงาน ประกอบด้วย 4 ด้าน 

ค่าน  าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนนที่ คกก.
พิจารณา 
(ร้อยละ) 

คะแนน 
ที่ได้ 

(ร้อยละ) 

1. การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ประกอบด้วย 3 ด้าน 

ค่าน  าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนนที่ คกก.
พิจารณา 
(ร้อยละ) 

คะแนน 
ที่ได้ 

(ร้อยละ) 
ด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จและพัฒนาการในการ

ด าเนินงานของส่วนงาน มี 3 ส่วน 
60  52.00 ด้านที่ 1 ระดับความส าเร็จาามค ารับรองการ

ปฏิบัาิงาน มาจากผลรวมของ 3 ส่วน 
60  52.00 

     ส่วนท่ี 1 ผลการด าเนินงานาามแผนปฏิบัาิ
ราชการประจ าปี (าามแผนมหาวทิยาลัย) 

 20  85.00   17.00 ส่วนท่ี 1 ผลการด าเนินงานาามแผนแผนปฏิบัาิ
ราชการประจ าปี (าามแผนมหาวทิยาลัย) 

   20 85.00    17.00 

 ส่วนท่ี 2 ผลการด าเนินงานาามแผนปฏิบัาิ
ราชการที่หัวหน้าส่วนงานลงนามกับอธิการบด ี

 20   85.00  17.00  ส่วนท่ี 2 ผลการด าเนินงานาามแผนปฏิบัา ิ
ราชการที่หัวหน้าส่วนงานลงนามกับอธิการบด ี

  20 85.00   17.00 

 ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 

 20   90.00  18.00 ส่วนท่ี 3 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 

   20 90.00   18.00 

ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ
ของบุคลากรในส่วนงาน  

30 80.00 24.00 ด้านที่ 2 ความเป็นผู้น า (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนส่วนงาน และคณุลักษณะส่วน
บุคคล (Competency) ที่จ าเป็นา่อการ
ปฏิบัาิหน้าท่ีของหัวหน้าส่วนงาน 

40 95.00 38.00 

ด้านที่ 3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน 

10 85.00 8.50 

ด้านที่ 4 การบริหารจัดการส่วนงานาามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (ไม่คิดคะแนน) 

ไม่ก าหนด   

รวม 100 - 84.50 รวม 100 - 90.00 
สรุปผลการด าเนินงานของคณะ AAA อยู่ในระดับ ดีมาก สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี BBBB อยู่ในระดับ ดีเด่น 
2. ผลงานเด่นในรอบปีท่ีผ่านมาของส่วนงาน 
2.1  
 
2.2 
 

2. ผลงานเด่นในรอบปีท่ีผ่านมาของหัวหน้าส่วนงาน 
 

(ตัวอย่าง) แบบ ปค. 9 
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3. สรุปปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานของส่วนงานและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
3.1  
 
3.2 
 
3.3 

3. สรุปปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
 

4. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยและหรือสภามหาวิทยาลัยให้การชว่ยเหลือหรือสนับสนนุ 
4.1 
 
4.2 
 
4.3 

4. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยและหรือสภามหาวิทยาลัยให้การชว่ยเหลือหรือสนับสนนุ 
 

5. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาส่วนงานจากผู้เกี่ยวข้อง 
5.1  
 
5.2 
 
5.3 

5. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานจากผู้เกี่ยวข้อง 

6. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาส่วนงานจากคณะกรรมการ  
6.1  
 
6.2 
 
6.3 

6. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานจากคณะกรรมการ  
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ภาคผนวก 2 
สรุปจ านวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่จะต้องด าเนินการติดตาม และประเมินผล  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

1. จ านวนส่วนงานที่จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  
         1.1 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ลง
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยมีส่วนงาน จ านวน 21 ส่วนงาน  
          1.2 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ข้อ 3 ส่วนงาน หมายถึง คณะหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
แต่ไม่รวมถึง ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี  
           1.3 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ปรับสถานภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกองภายใน
ส านักงานอธิการบดี 
    ดังนั้น จ านวนส่วนงานที่จะต้องติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 18 ส่วนงาน แบ่งเป็น  
 - คณะวิชา    จ านวน 14 ส่วนงาน  
 - ศูนย์ สถาบัน ส านัก  จ านวน 3 ส่วนงาน 
 - บัณฑิตวิทยาลัย   จ านวน 1 ส่วนงาน 
 
2. จ านวนหัวหน้าส่วนงานที่จะต้องติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ 
        2.1 ข้อ 11 ของข้อบังคับฯ ก าหนดว่า ในกรณีที่หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีงบประมาณนั้น
มามากกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันแต่ไม่เกินสองร้อยสี่สิบวัน ให้การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี
นั้น เป็นไปเพ่ือการให้ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคล้องกับทิศทาง 
และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
 ในกรณีที่หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีงบประมาณนั้นมาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
คณะกรรมการอาจพิจารณายกเว้นการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานในรอบนั้น
ต่อสภามหาวิทยาลัยได ้
         2.2 คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เห็นชอบให้ยกเว้นการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานที่ท าหน้าที่รักษาการแทน 
 ดังนั้น จ านวนหัวหน้าส่วนงานที่จะต้องติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 16 คน และ 17 คน ตามล าดับ   
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 รายละเอียดจ านวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่จะต้องด าเนินการติดตาม และประเมินผล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีดังนี้ 

ที ่ ชื่อส่วนงาน ชื่อหัวหน้าส่วนงาน/วาระการด ารงต าแหน่ง 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

1 คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ 
ภาพพิมพ์ 

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

// 
ปฏิบัติงาน ประมาณ 

135 วัน  

/ 
ครบปีงบประมาณ 

 
2 คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล 
14 ก.ย. 57 - 13 ก.ย. 61 

/ 
ครบปีงบประมาณ 

/ 
ปฏิบัติงาน ประมาณ 

348 วัน 
3 คณะมัณฑนศิลป์ อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล 

9 ต.ค. 59 - 8 ต.ค. 63 
/ 

ปฏิบัติงาน ประมาณ 
357 วัน 

/ 
ครบปีงบประมาณ 

4 คณะดุริยางคศาสตร์ อาจารย์ด าริห์ บรรณวิทยกิจ                     
 9 ก.ย. 57 - 8 ก.ย. 61 

/ 
ครบปีงบประมาณ 

/ 
ปฏิบัติงาน ประมาณ 

343 วัน 
5 คณะโบราณคดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว 

14 พ.ย. 56 - 13 พ.ย. 60 
/ 

ครบปีงบประมาณ 
// 

อยู่ระหว่างสรรหา 
คณบดีคนใหม ่ 

ได้ประมาณกลาง 
เดือน มี.ค. 2561 

ปฏิบัติงาน ประมาณ 
195 วัน  

6 คณะอักษรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ 
12 ก.ค. 58 - 11 ก.ค. 62                                        

/ 
ครบปีงบประมาณ 

/ 
ครบปีงบประมาณ 

7 คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ 
14 ธ.ค. 58 - 13 ธ.ค. 62                                              

/ 
ครบปีงบประมาณ 

/ 
ครบปีงบประมาณ 

8 คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์  ยางกลาง     
9 ก.ย. 59 - 8 ก.ย. 63 

/ 
ครบปีงบประมาณ 

/ 
ครบปีงบประมาณ 

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

/ 
ครบปีงบประมาณ 

/ 
ครบปีงบประมาณ 

10 คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี                           
13 มิ.ย. 60 - 12 มิ.ย. 64 

/// 
ปฏิบัติงาน ประมาณ 

110 วัน  

/ 
ครบปีงบประมาณ 

11 คณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ 
2 พ.ย. 59 - 1 พ.ย. 63                                       

/ 
ปฏิบัติงาน ประมาณ 

333 วัน 

/ 
ครบปีงบประมาณ 

12 คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ 
รักษาการแทนคณบดี   
18 พ.ค. 60 เป็นต้นมา                          

//// 
รักษาการ 

 (ยกเว้นการประเมิน) 

// 
อยู่ระหว่างสรรหา 

คณบดีคนใหม่ 
ได้ประมาณกลาง 
เดือน เม.ย. 2561 

ปฏิบัติงาน ประมาณ 
165 วัน 
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ที ่ ชื่อส่วนงาน ชื่อหัวหน้าส่วนงาน/วาระการด ารงต าแหน่ง 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

13 คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

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

/ 
ปฏิบัติงาน ประมาณ 

304 วัน 

/ 
ครบปีงบประมาณ 

14 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ ชาติน้ าเพชร 
9 ก.ย. 59 - 8 ก.ย. 63 

/ 
ครบปีงบประมาณ 

/ 
ครบปีงบประมาณ 

15 ส านักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์   
8 พ.ย. 58 - 7 พ.ย. 62 

/ 
ครบปีงบประมาณ 

/ 
ครบปีงบประมาณ 

16 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรชัย เผ่าทองจีน 
2 พ.ย. 59 - 1 พ.ย. 63 

/ 
ปฏิบัติงาน ประมาณ 

333 วัน 

/ 
ครบปีงบประมาณ 

17 หอศิลป์ อาจารย์ ดร.ปรมพร  ศิริกุลชยานนท์ 
9 ต.ค. 57 - 8 ต.ค. 61 

/ 
ครบปีงบประมาณ 

/ 
ครบปีงบประมาณ 

18 บัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์   
13 ก.ค. 57 - 12 ก.ค. 61 

/ 
ครบปีงบประมาณ 

/// 
อยู่ระหว่างสรรหา 

คณบดีคนใหม่ 
ได้ประมาณกลาง 
เดือน ก.ค. 2561 

ปฏิบัติงาน ประมาณ 
80 วัน 

รวมจ านวนส่วนงาน                                                       18 ส่วนงาน  
สรุป จ านวนหัวหน้าส่วนงาน แบ่งตามกลุ่ม ดังน้ี จ านวน จ านวน  
/     ปฏิบัติงาน 240 วันขึ้นไป + ครบปีงบประมาณ  
//    ปฏิบัติงานมากกว่า 120 วัน แต่ไม่เกิน 240 วัน  
          (ประเมินเพื่อให้ข้อเสนอแนะ) 
///   ปฏิบัติงานน้อยกว่า 120 วัน (อาจได้รับการยกเว้นการประเมิน) 
////  รักษาการแทน (ยกเว้นการประเมิน)  

15 
1 
 
1 
1 

15 
2 
 
1 
- 

รวมจ านวนหัวหน้าส่วนงาน  18 18 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560 
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ภาคผนวก 3 
ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
 

1. ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วน
งานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) 

ล าดับ
ที่ 

วัน เดือน ปี การด าเนินการ 

1 8 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 1/2560 พิจารณา                                                                
 - ร่าง แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบบ กลไก และมาตรการฯ 

2 21 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาระบบ กลไก และมาตรการฯ ครั้งที่ 1/2560 
พิจารณา อาทิ องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก การเก็บข้อมูล แบบสอบถาม เป็นต้น แล้ว
เสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป  

3 15 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 1/2561 พิจารณา 
1. ร่าง แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
2. ร่าง คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

4 ภายใน 
2 กุมภาพันธ์ 2561 

ประธานคณะกรรมการ มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ  
ร่าง คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

5 14 กุมภาพันธ์ 2561 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 2/2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 พิจารณา 
ร่าง คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

6 15-16 กุมภาพันธ์ 
2561 

คณะกรรมการ น าข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มาด าเนินการ
ปรับแก้ไข (ถ้ามี)   

7 ภายใน 
19 กุมภาพันธ์ 2561 

- เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย ประกาศใช้ คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
- ฝ่ายเลขานุการ น าคู่มือ เผยแพร่ในเว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

8 20 กุมภาพันธ์ 2561 - คณะกรรมการ มอบหมายให้อธิการบดี (ในฐานะกรรมการ) ชี้แจง เรื่อง ระบบการ
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 แก่หัวหน้าส่วนงาน (อาจจะชี้แจงในการประชุม กบม.) เพื่อความเข้าใจในการ
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ล าดับ
ที่ 

วัน เดือน ปี การด าเนินการ 

ด าเนินงาน 
9 ภายใน 

20 กุมภาพันธ์ 2561 
คณะกรรมการ ด าเนินการ 
1. มีหนังสือถึงหัวหน้าส่วนงาน 
    1.1 จัดส่ง คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
     1.2 แจ้งให้หัวหน้าส่วนงาน ด าเนินการจัดท า รายงานผลการด าเนินงานของ
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) ตามที่คณะกรรมการก าหนดในคู่มือฯ 
และจัดส่งคณะกรรมการ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2561  
         (ตามข้อ10 (3) ให้หัวหน้าส่วนงานจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามแบบ 
เสนอคณะกรรมการภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  
         เนื่องจากเป็นการติดตาม และประเมินผลครั้งแรก ระยะเวลาจึงยังไม่เป็นไป
ตามข้อบังคับ คณะกรรมการจึงก าหนดให้ส่งรายงานภายใน 60 วันนับแต่วันที่
คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานด าเนินการ ซึ่งจะครบก าหนดวันเสาร์
ที่ 21 เมษายน 2561 แต่เนื่องจากเป็นวันหยุด จึงให้ส่งเป็นวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 
2561) 
    1.3 เสนอชื่อผู้เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมสนทนากลุ่ม ภายในวันที่ 23 มีนาคม 
2561 
 
 2. มีหนังสือถึงเลขานุการส่วนงาน ให้ด าเนินการ 
     2.1 จัดส่งแบบสอบถาม ตามแบบฟอร์ม ปค.4 เพื่อให้เลขานุการส่วนงาน
จัดส่งให้กับ                                                                                             
 (1) คณะกรรมการประจ าส่วนงาน  
 (2) ภาควิชา/สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สาขาวิชา) 
ทั้งหมดในส่วนงาน 
 (3) ส านักงานคณบดี  
 โดยให้แต่ละกลุ่มดังกล่าวประชุมร่วมกัน เพื่อตอบแบบสอบถามการ
ประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดย
บุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4) แล้วจัดส่งให้เลขานุการส่วนงาน กลุ่มละ 1 ชุด ภายใน
วันที่ 18 เมษายน 2561  
                หลังจากนั้น เลขานุการส่วนงานรวบรวมส่งคณะกรรมการ ภายใน
วันที่ 23 เมษายน 2561   
       2.2 ให้เลขานุการส่วนงาน ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเรื่องการติดตาม
และประเมินผลฯ และขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามผ่านระบบ online  
       2.3 เสนอชื่อผู้เก่ียวข้องที่จะเข้าร่วมสนทนากลุ่ม (สายสนับสนุน) ภายในวันที่ 
23 มีนาคม 2561 
 
 3. ฝ่ายเลขานุการ น าแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) (แบบฟอร์ม ปค.7) แขวนในเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
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ล าดับ
ที่ 

วัน เดือน ปี การด าเนินการ 

 ให้นักศึกษาตอบข้อมูลทาง online โดยให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามได้ถึง 
ภายในวันที่ 23 เมษายน 2561  

10 ภายใน 
23 มีนาคม 2561 

หัวหน้าส่วนงาน เลขานุการส่วนงาน เสนอชื่อผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ต่อ
คณะกรรมการ 

11 ภายใน 
11 เมษายน 2561 

คณะกรรมการฯ มีหนังสือถึงผู้เก่ียวข้องเชิญเข้าร่วมสนทนา/สนทนากลุ่ม  

12 ภายใน  
23 เมษายน 2561   

1. หัวหน้าส่วนงาน จัดส่ง รายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559-30 
กันยายน 2560) ต่อคณะกรรมการ 
2. เลขานุการส่วนงาน รวบรวมเอกสารส่งให้คณะกรรมการ ดังนี้ 
 2.1 แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4)  
 2.2 แบบรายงานความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน (โดย
หัวหน้าส่วนงาน) (แบบฟอร์ม ปค.5) (รวบรวมมาจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน) 
3. วันสุดท้ายที่นักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ 
(โดยนักศึกษา) (แบบฟอร์ม ปค.7)  

13 2 พฤษภาคม 2561  ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 2/2561 พิจารณา 
1. รายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) จ านวน 18 
ส่วนงาน  
2. ข้อมูลที่รวบรวมมาจากทั้งหมด อาทิ 
     - แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4)  
 - แบบรายงานความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน (โดย
หัวหน้าส่วนงาน) (แบบฟอร์ม ปค.5)  
     - แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
(แบบฟอร์ม ปค.7) 
3. พิจารณาแนวทางการสนทนากลุ่ม 

14 ภายใน  
4 พฤษภาคม  2561   

คณะกรรมการ มอบให้ฝ่ายเลขานุการ เผยแพร่ รายงานผลการด าเนินงานของส่วน
งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 
ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) ในเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย                                                                                                                 

15 7-8 พฤษภาคม 
2561 

ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 3/2561  
เชิญผู้เก่ียวข้องเข้าร่วมสนทนา สนทนากลุ่ม  

16 9-22 พฤษภาคม 
2561   

ฝ่ายเลขานุการฯ (คณะอนุกรรมการ) วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล สรุปผล และยก 
ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559-30 
กันยายน 2560)  

17 30 พฤษภาคม 2561   ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 4/2561  
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ล าดับ
ที่ 

วัน เดือน ปี การด าเนินการ 

พิจารณา ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 
2559-30 กันยายน 2560) (จ านวน 10 ส่วนงาน) 

18 6 มิถุนายน 2561  
 

ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 5/2561  
พิจารณา ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 
2559-30 กันยายน 2560) (จ านวน 8 ส่วนงาน) 

19 ภายใน  
13 มิถุนายน 2561  

คณะกรรมการ ส่งสรุป ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560)  ให้หัวหน้าส่วนงานเพื่อรับทราบผล
การติดตามและประเมินผลในเบื้องต้น และคณะกรรมการจะเชิญหัวหน้าส่วนงานมา
สนทนา เพื่อสอบถาม สอบทานในประเด็นต่างๆ และเพื่อเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วน
งานชี้แจง  

20 ภายใน 
18 มิถุนายน 2561 

คณะกรรมการ สนทนากับหัวหน้าส่วนงาน เพื่อสอบถาม สอบทานในประเด็นต่างๆ 
รวมทั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนงานชี้แจง เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามและ
ประเมินผล 

21 20 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 6/2561  
พิจารณา ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 
2559-30 กันยายน 2560) ในภาพรวมทั้งหมด 

22 ภายใน 
22 มิถุนายน 2561 
 

ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ  
ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559-30 
กันยายน 2560) เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
      (ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการ) 

23 11 กรกฎาคม 2561 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 7/2561 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 
พิจารณา ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 
2559-30 กันยายน 2560) 

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

25 ภายใน  
16 สิงหาคม 2561 

นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วน
งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 
ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) ให้แต่ละส่วนงานทราบ และน าไปใช้ประโยชนใ์น
การท างานต่อไป 

หมายเหตุ ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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2. ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) 

ล าดับ
ที่ 

วัน เดือน ปี การด าเนินการ 

1 ภายใน  
1 สิงหาคม  2561   

คณะกรรมการ ด าเนินการ 
1. มีหนังสือถึงหัวหน้าส่วนงาน 
    1.1 แจ้งให้หัวหน้าส่วนงาน ด าเนินการจัดท า รายงานผลการด าเนินงานของ
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) ตามที่คณะกรรมการก าหนดในคู่มือฯ 
และจัดส่งคณะกรรมการภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561  
 (ตามข้อ10 (3) ให้หัวหน้าส่วนงานจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามแบบ 
เสนอคณะกรรมการภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ)  
    1.2 เสนอชื่อผู้เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมสนทนากลุ่ม ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 
2561 
 
2. มีหนังสือถึงเลขานุการส่วนงาน ให้ด าเนินการ 
 2.1 จัดส่งแบบสอบถาม ตามแบบฟอร์ม ปค.4 เพื่อให้เลขานุการจัดส่งให้กับ                                                                                             
 (1) คณะกรรมการประจ าส่วนงาน  
 (2) ภาควิชา/สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สาขาวิชา) 
ทั้งหมดในส่วนงาน 
 (3) ส านักงานคณบดี  
 โดยให้แต่ละกลุ่มดังกล่าวประชุมร่วมกัน เพื่อตอบแบบสอบถามการ
ประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดย
บุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4) แล้วจัดส่งให้เลขานุการส่วนงาน กลุ่มละ 1 ชุด ภายใน 
23 พฤศจิกายน 2561  
 หลังจากนั้น เลขานุการส่วนงานรวบรวมส่งคณะกรรมการ ภายในวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2561  
       2.2 ให้เลขานุการส่วนงาน ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเรื่องการติดตาม 
และประเมินผล และขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามผ่านระบบ online  
       2.3 เสนอชื่อผู้เก่ียวข้องที่จะเข้าร่วมสนทนากลุ่ม (สายสนับสนุน) ภายในวันที่ 
30 ตุลาคม 2561 
 
 3. ฝ่ายเลขานุการ น าแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) (แบบฟอร์ม ปค.7) แขวนในเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย)  
 ให้นักศึกษาตอบข้อมูลทาง online โดยให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามได้ถึง 
ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561  

2 ภายใน  
29 พฤศจิกายน 2561  
 

1. หัวหน้าส่วนงาน จัดส่ง รายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 
กันยายน 2561) ต่อคณะกรรมการ 
2. เลขานุการส่วนงาน รวบรวมเอกสารส่งให้คณะกรรมการ ดังนี้ 
 2.1 แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4)  
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ล าดับ
ที่ 

วัน เดือน ปี การด าเนินการ 

 2.2 แบบรายงานความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน (โดย
หัวหน้าส่วนงาน) (แบบฟอร์ม ปค.5) (รวบรวมมาจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน) 
3. วันสุดท้ายที่นักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ 
(โดยนักศึกษา) (แบบฟอร์ม ปค.7) 

3 1 ธันวาคม 2561- 
25 มกราคม 2562  

คณะกรรมการ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และจัดท า  
ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 -30 
กันยายน 2561)  
     ทั้งนี้รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการต่างๆ จะด าเนินการเช่นเดียวกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยรายละเอียดวันต่างๆ จะแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
อีกครั้งหนึ่ง 

4 ภายใน 
28 มกราคม 2562 

ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ  
ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 
กันยายน 2561) เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 (ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการ) 

5 13 กุมภาพันธ์ 2562 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 2/2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 
พิจารณา ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 
2560-30 กันยายน 2561) 

6 13 มีนาคม 2562 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 3/2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562  
พิจารณา รับรองรายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  2/2562 วันที่  13 
กุมภาพันธ์ 2562  

7 ภายใน  
19 มีนาคม 2562 

นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วน
งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 
ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) ให้แต่ละส่วนงานทราบ และน าไปใช้ประโยชนใ์น
การท างานต่อไป 

หมายเหตุ 
1. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
2. รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการต่างๆ ในช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2561-25 มกราคม 2562 จะด าเนินการ
เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยรายละเอียดวันต่างๆ จะแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอีกคร้ังหนึ่ง 
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ภาคผนวก 4 
รูปแบบเล่ม รายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 

 
ส่วนประกอบของรายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน มีดังนี ้

ล าดับที ่ รายการ 
จ านวน
หน้า 

1 ปก 1 
2 ค าน า 1 
3 สารบัญ 1 
4 บทสรุปผู้บริหาร 1-2 
5 ส่วนที่ 1 บทน า 1-2 
6 ส่วนที่ 2 รายงานผล 

2.1 สรุปรายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ………..(วันที่ …………………….) 
2.2 สรุปรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ………..(วันที่ …………………….) 

 

7 ภาคผนวก  
 ภาคผนวก 1 

แบบฟอร์ม ปค.1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ตามแผน
มหาวิทยาลัย) 

 

 ภาคผนวก 2 
แบบฟอร์ม ปค.2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่หัวหน้าส่วนงาน
ลงนามกับอธิการบดี 

 

 ภาคผนวก 3 
แบบฟอร์ม ปค.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

 

 ภาคผนวก 4 
แบบฟอร์ม ปค.5 แบบรายงานความเป็นผู้น า (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วน
งาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ท างาน (โดยหัวหน้าส่วนงาน) 

 

 ภาคผนวก 5 
แบบฟอร์ม ปค.6 รายงานการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาส่วนงาน 

 

 ภาคผนวก 6 
ข้อมูลเบื้องต้นของส่วนงาน อาทิ ความเป็นมา จ านวนบุคลากร งบประมาณ จ านวน
หลักสูตร 

 

หมายเหตุ สามารถ download แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย www.council.su.ac.th 
หัวข้อ การประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
 
 
 

http://www.council.su.ac.th/
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ภาคผนวก 5
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ภาคผนวก 6
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