คูมือ การติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

(ฉบับปรับปรุงในสวนของการติดตาม และประเมินผลฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561)

โดย
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน

การปรับการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 ไดเห็นชอบคูมือ
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และนายกสภามหาวิทยาลัยไดลงนามประกาศใช
ไปแลวเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561 และไดนํามาใชในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน
2560) แลวนั้น
ด วยคณะกรรมการ ในการประชุ มครั้ งที่ 6/2561 วั นที่ 17 สิ งหาคม 2561 ได พิจารณาเรื่ องการ
ดําเนิ นการติดตาม และประเมิ นผลการดําเนิน งานของสว นงาน และการปฏิบั ติหนาที่ของหัวหนาสว นงาน
ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุล าคม 2560 - 30 กั นยายน 2561) แลว เห็นวาปจ จุบั น ในแต ล ะ
ป งบประมาณ มหาวิ ทยาลั ย และส ว นงานจะมี การเจรจาต อรองตั ว ชี้ วั ด และค าเปาหมาย เพื่อ ผลั กดั น ให
แผนพั ฒนามหาวิ ทยาลั ย บรรลุ ผลตามที่กําหนดไว ดังนั้ นการติด ตาม และประเมิ นผลฯ จึงควรเน นและให
ความสําคัญกับตัวชี้วัด และคาเปาหมายดังกลาวใหมากขึ้น เพื่อผลักดันใหแผนพัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุผล
รวมทั้งควรคํานึงถึงนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานฯ ที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนา หรือแกไขปญหาของ
สวนงานดวย
คณะกรรมการ จึงเสนอใหปรั บ สวนที่ 1 และสวนที่ 2 (ของดานที่ 1) รวมทั้ งคาน้ําหนั ก ในการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) โดยไดเสนอ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 พิจารณา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
แลวใหความเห็นชอบ และใหคณะกรรมการนํามาปรับรายละเอียดในคูมือฯ ตอไป
คณะกรรมการ จึงไดนําคูมือการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาปรับ
ในสวนที่เกี่ยวของกับการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

คํานํา
ตามที่มหาวิทยาลัยไดประกาศใชขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑวิธีการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยกําหนดใหมีการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานทุกปงบประมาณ และ
กํ า หนดหลั ก เกณฑ ขั้ น ตอน ตั ว ชี้ วั ด การติ ด ตาม และประเมิ น ผลอย า งกว า งๆ นอกจากนั้ น ในแต ล ะป ใ ห
คณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบดวย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และป งบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการได พิจ ารณากําหนด
หลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล ตามที่กําหนดในขอบังคับ รวมทั้งการมุงเนนใหสวนงานและ
หัวหนาสวนงานไดดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อรวมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และการดําเนินงาน
ตางๆ ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งสามารถสรางงานที่ทาทาย โดยในการพิจารณากําหนด
หลักเกณฑตางๆ คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบบ กลไก และมาตรการในการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน มาชวยพิจารณาดวยเพื่อ
การมีสวนรวม รวมทั้งเพื่อใหการติดตาม และประเมินผลเกิดประโยชนกับทุกฝายมากขึ้น
คณะกรรมการ ไดจัดทําคูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น เพื่อเปน
แนวทางการปฏิบัติงาน โดยจะกําหนดรายละเอียดองคประกอบ คาน้ําหนัก ขั้นตอนวิธีการเก็บขอมูล การคิด
คะแนน การติดตามและประเมินผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560)
อยูในสวนที่ 2-3 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) อยูในสวนที่ 4-5
และสวนที่ 6 เปนแบบฟอรมการกรอกขอมูลตางๆ
คณะกรรมการ หวังวา คูมือ การติดตาม และประเมินผล นี้จะเปนประโยชนแกทุกฝายที่เกี่ยวของ
และมุงหวังใหการติดตาม และประเมินผลนี้ เปนสวนหนึ่งที่จะสะทอนภาพการดําเนินงานของแตละสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน โดยสิ่งสําคัญที่สุดคือทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งผูบริหารสวนงาน บุคลากร
มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย ไดนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ไปใชประโยชนในการปรับปรุงและ
พัฒนาสวนงาน มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
2 กุมภาพันธ 2561

ก

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
สรุป
สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนที่ 3

สรุป คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หน า ที่ ข องหั ว หน า ส ว นงาน ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 และประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2561
หลักการในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
1. ความเปนมา
2. วัตถุประสงค
3. คําจํากัดความ
4. คณะกรรมการ
5. หลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล
6. หลักการทํางานของคณะกรรมการ
7. องคประกอบและคาน้ําหนักการติดตาม ประเมินผล
8. หลักเกณฑการคิดคะแนนการติดตาม และประเมินผล
9. การแปลความหมายคะแนนการติดตาม และประเมินผล
10. ขอบเขตของการติดตาม และประเมินผล
11. ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล
12. การตรวจสอบ สอบทานขอมูล
13. การจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
14. การนําผลการติดตาม และประเมินผล ไปใชประโยชน
แนวทาง ขั้ น ตอนการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของส ว นงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
2. แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
3. สรุปองคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ คาน้ําหนักและวิธีการเก็บขอมูล
4. ผูเกี่ยวของที่เชิญมาสนทนากลุม
5. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
6. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
7. สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวน
งาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
2. แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
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สวนที่ 4

สวนที่ 5

สวนที่ 6

3. สรุปองคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ คาน้ําหนักและวิธีการเก็บขอมูล
4. ผูเกี่ยวของที่เชิญมาสนทนากลุม
5. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
6. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
7. สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
แนวทาง ขั้ น ตอนการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของส ว นงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
2. แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
3. สรุปองคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ คาน้ําหนักและวิธีการเก็บขอมูล
4. ผูเกี่ยวของที่เชิญมาสนทนากลุม
5. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
6. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
7. สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวน
งาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
2. แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
3. สรุปองคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ คาน้ําหนักและวิธีการเก็บขอมูล
4. ผูเกี่ยวของที่เชิญมาสนทนากลุม
5. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
6. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
7. สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบฟอรมที่ใชในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ปค.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
ปค.2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน
ปค.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
ปค.4 แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่
ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร)
ปค.5 แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และ
คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน
(โดยหัวหนาสวนงาน)
ปค.6 แบบรายงานแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน
ปค.7 แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา)

หนา
25
26
26
27
28

29
29
32
33
34
35
36

37
37
39
40
40
41
42
43
44
47
50
51
53
56
58
ค

ภาคผนวก

ปค.8 แบบบันทึกขอมูลการสนทนากลุม
ปค.9 สรุปรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ภาคผนวก 1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และ
ประเมิ นผลการดํ าเนินงานของสว นงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
คณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
พ.ศ. 2560
ภาคผนวก 2 สรุปจํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานที่จะตองดําเนินการติดตาม
และประเมิ นผล ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ภาคผนวก 3 ปฏิทินการติดตาม และประเมินประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงาน
ภาคผนวก 4 รูปแบบเลม รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ภาคผนวก 5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี และหัวหนาสวนงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ภาคผนวก 6 คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบบ กลไก และมาตรการใน
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ

หนา
60
61
65

70
73
79
80
82

ง

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1

สรุปองคประกอบ คาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตารางที่ 2 สรุปองคประกอบ คาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตารางที่ 3 วิธีการคิดคะแนนผลการดําเนินงาน
ตารางที่ 4 กลุมผูเกี่ยวของที่เชิญมาสนทนากลุม
ตารางที่ 5 สรุปขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ตารางที่ 6 สรุปองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตารางที่ 7 สรุปองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตารางที่ 8 สรุปองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตารางที่ 9 สรุปองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตารางที่ 10 รายชื่อแบบฟอรมที่ใชในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน

หนา
6
7
8
10
13
18
25
32
39
43

สารบัญแผนภาพ
แผนภาพที่ 1
แผนภาพที่ 2
แผนภาพที่ 3
แผนภาพที่ 4

สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนา
22
28
36
42

จ

บทสรุป
คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ ดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่
ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560 และมุ งเนน ใหการดํา เนิน งานของสวนงาน และการปฏิบัติห นาที่ของหัวหนาสวนงานไดมีการ
ปรับปรุงและการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งสามารถสรางงานที่ทาทาย
1. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
1.1 วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน (ขอ 7 ของขอบังคับฯ)
(1) เพื่อติดตามระดับความสําเร็จและพัฒนาการในการดําเนินงานของสวนงานที่สอดคลองกับ
ทิศทาง และนโยบาย ตามที่สภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีกําหนด
(2) เพื่อวัดระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน
(3) เพื่อใหทราบปญหา อุปสรรค และใหขอเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
1.2 วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (ขอ 9 ของ
ขอบังคับฯ)
(1) เพื่ อประเมิ น ระดั บ ความสํ าเร็จ ของการบรรลุตามคํารับ รองการปฏิบัติห นาที่ในตํา แหน ง
หัวหนาสวนงาน
(2) เพื่อประเมินความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน
(3) เพื่อประเมินคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
2. จํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานที่จะตองติดตามและประเมินผล
2.1 สวนงานที่จะตองติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีปละ 18 สวนงาน
2.2 หัวหนาสวนงานที่จะตองติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจํานวน 16 ราย และ 15 ราย ตามลําดับ (เนื่องจากแตละปหัวหนาสวนงานบางรายมี
ระยะเวลาการมาปฏิบัติหนาที่ยังไมครบระยะเวลาการติดตาม และประเมินผลตามที่กําหนดในขอบังคับ)

ฉ

3. องคประกอบของการติดตาม และประเมินผล
3.1 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สวนงาน
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ
มี 3 ดาน
ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของ
สวนงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ
ส ว นที่ 1 ผลการดํ า เนิ น งานตามแผน
ปฏิบัติราชการประจําป (ตามแผนมหาวิทยาลัย)
ส ว นที่ 2 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการ
ศึกษาภายใน (สกอ.)
ดานที่ 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือ
ของบุคลากรในสวนงาน
ดา นที่ 3 การบริ ห ารจั ดการส วนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน)
รวม

คา
น้ําหนัก
(รอยละ)

หัวหนาสวนงาน
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ
มี 2 ดาน

70

คา
น้ําหนัก
(รอยละ)

ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จตามคํารับรองการ 60
ปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ
40
สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผน
30
ปฏิบัติราชการประจําป (ตามแผนมหาวิทยาลัย)
30
30
ส ว นที่ 2 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการ
ศึกษาภายใน (สกอ.)
30
ดานที่ 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการ 40
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล
(Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของ
-หัวหนาสวนงาน
100
รวม
100

3.2 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สวนงาน
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ
มี 4 ดาน

คา
น้ําหนัก
(รอยละ)

หัวหนาสวนงาน
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ
มี 2 ดาน

คา
น้ําหนัก
(รอยละ)

ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของ 60
ด า นที่ 1 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ตามคํ า รั บ รองการ 60
สวนงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ
ปฏิบัติงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
30
สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
30
การประจําป (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจา
การประจําป (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจา
ตอรองกับอธิการบดี)
ตอรองกับอธิการบดี)
(ในปง บประมาณ พ.ศ. 2561 ศู นย สถาบั น
(ในปง บประมาณ พ.ศ. 2561 ศู นย สถาบั น
สํานัก ยังไมไดมีการเจรจาตอรองกับอธิการบดี ให
สํานัก ยังไมไดมีการเจรจาตอรองกับอธิการบดี ให
รายงานเฉพาะสวนที่ 2 และสวนที่ 3 คาน้ําหนัก
รายงานเฉพาะสวนที่ 2 และสวนที่ 3 คาน้ําหนัก
สวนละ 30)
สวนละ 30)
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของ
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของ
10
10
หัวหนาสวนงาน
หัวหนาสวนงาน
(เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสว น
(เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสว น
งานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาของ
งานที่จะดําเนินการเพือ่ พัฒนาหรือแกไขปญหาของ
สวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง)
สวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง)
ส ว นที่ 3 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการ
ส ว นที่ 3 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการ
20
20
ศึกษาภายใน (สกอ.)
ศึกษาภายใน (สกอ.)
ดา นที่ 2 ระดั บ การมีส ว นร ว มและความร วมมื อ 30
ดานที่ 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการ 40
ของบุคลากรในสวนงาน
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล
(Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของ
ด า นที่ 3 แนวทางการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการ 10
หัวหนาสวนงาน
ดําเนินงานของสวนงาน
ช

สวนงาน
ด า นที่ 4 การบริ ห ารจั ด การส ว นงานตามความ -คิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน)
รวม
100

หัวหนาสวนงาน
รวม

100

4. คะแนนการติดตาม และประเมินผล และการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังนี้
4.1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนงาน/ระดับความสําเร็จตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
มาจาก คะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับ
อธิ ก ารบดี ) ผลการดํ า เนิ น งานตามนโยบายของหั วหน าสวนงาน และผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการ
ศึกษาภายใน (สกอ.) ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาสอบทานขอมูลผลการดําเนินงานและใหคะแนน
4.2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน มาจาก คะแนนเฉลี่ยการตอบ
แบบสอบถามการประเมิ น การบริ ห ารงานของส ว นงาน และการปฏิ บั ติห นา ที่ ของหั ว หน าส ว นงาน (โดย
บุคลากร) โดยบุคลากร 3 กลุม คือ (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะ
เทียบเทา) ทั้งหมดในสวนงาน และ (3) สํานักงานคณบดี
4.3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน มาจาก สวนงานวิเคราะหเรื่อง
สําคัญ จําเปนเรงดวนไมเกิน 5 เรื่อง แลวเขียนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน
และคณะกรรมการจะพิจารณาและใหคะแนน
4.4 ความเป น ผู นํ า (Leadership) ในการขั บ เคลื่ อ นส ว นงาน และคุ ณลั กษณะส วนบุ คคล
(Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน มาจาก หัวหนาสวนงานเขียนสรุปรายงาน
ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่สงผล
ตอความสําเร็จในการทํางาน ประมาณ 1-2 หนากระดาษ A4 และสงใหคณะกรรมการประจําสวนงานประเมิน
ใหคะแนน หลังจากนั้นคณะกรรมการจะพิจารณาใหคะแนน
อนึ่งคณะกรรมการไดเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอการบริหารงาน
ของคณะ โดยใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ผานทาง
ระบบ online แตไมนํามาคิดคะแนน
5. การเชิญผูเกี่ยวของมารวมสนทนากลุม
คณะกรรมการเชิญผูเกี่ยวของกับการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวน
งาน อาทิ คณะกรรมการประจําสวนงาน บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา มาสนทนา
กลุม (การสนทนากลุมไมมีคะแนน) จํานวน ประมาณ 272 คน เพื่อการมีสวนรวม และเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกที่
ครอบคลุมมิติตางๆ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน
6. คะแนน และการแปลความหมายคะแนน
6.1 นําคะแนนผลการดําเนินงานของสวนงาน มาคํานวณตามหลักเกณฑที่กําหนด แลวคิดคะแนน
เปนรอยละ ใชทศนิยม 2 ตําแหนง
6.2 นําคะแนนผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน มาคํานวณตามหลักเกณฑที่กําหนด แลวคิด
คะแนนเปนรอยละ ใชทศนิยม 2 ตําแหนง
6.3 กําหนดระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวน
งาน และการแปลความหมายคะแนนโดยจะใชหลักเกณฑเดียวกัน ดังนี้
ซ

รอยละ
คะแนนรอยละ 90 ขึ้นไป
คะแนนรอยละ 80-89
คะแนนรอยละ 70-79
คะแนนรอยละ 60-69
คะแนนรอยละ 50-59
คะแนนนอยกวารอยละ 50

ระดับความสําเร็จ
ดีเดน
ดีมาก
ดี
พอใช/ปานกลาง
นอย
ตองปรับปรุง

7. การจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลฯ
การจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน จะจัดทําเปนเลมเดียวกัน เพื่อใหเห็นภาพรวมการดําเนินการของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงานทั้งหมดในมหาวิทยาลัย โดยรายงานจะประกอบดวย อาทิ
7.1 บทสรุปผูบริหาร
7.2 ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน จํานวน 18 สวนงาน และผลการ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จํานวน 16 ราย และ 15 รายตามลําดับ (เนื่องจากหัวหนาสวนงานบางราย มีระยะเวลาการมา
ปฏิบัติหนาที่ยังไมครบระยะเวลาการติดตาม และประเมินผลตามที่กําหนดในขอบังคับ)
7.3 จุดเดนและผลงานในรอบปที่ผานมา
7.4 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
8. การนําผลการติดตาม และประเมินผล ไปใชประโยชน
8.1 หัวหนาสวนงานรับทราบผลการดําเนินงาน และนําขอสังเกต ขอเสนอแนะไปใชในการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
8.2 อธิการบดี
- กํากับติดตามการทํางาน รวมทั้งการสนับสนุน ผลักดันการทํางานของแตละสวนงาน ไดอยาง
ครบถวน ชัดเจน
- นํ า ผลการประเมิ นการปฏิบัติห นาที่ของหัว หนาสวนงาน ไปใชป ระกอบการพิจ ารณาเลื่อน
เงินเดือน การใหเงินรางวัล หรือคาตอบแทนอื่นที่เกี่ยวของ
8.3 สภามหาวิทยาลัย
- สนับสนุน ผลักดัน ใหขอเสนอแนะในการทํางานของแตละสวนงาน หัวหนาสวนงาน ไดอยาง
ครบถวน ชัดเจน
8.4 ผูเกี่ยวของกลุมอื่นๆ อาทิ คณะกรรมการประจําสวนงาน บุคลากร นักศึกษา
- รับทราบผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน และรวมมือ
กันทํางานเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาสวนงาน ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ฌ

สวนที่ 1
หลักการในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
1. ความเปนมา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22 (19) กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยมี
หนาที่และอํานาจ ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนงานที่
เรี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท า คณะ มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได ออกข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว า ด ว ย
หลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและ
หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพื่อ
เปนเครื่องมือและกลไกใหสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน รวมทั้งกระตุนใหสวนงาน หัวหนาสวนงานไดมีการพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง ซึ่งจะชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
ทั้งนี้ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
พ.ศ. 2560 นี้ กําหนดใหมีการติดตาม และประเมินผล 2 เรื่อง คือ
1. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
โดยมีสวนงานที่จะตองติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปละ 18 สวนงาน รายชื่อสวนงานตามภาคผนวก 2 หนา 70
2. การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
โดยมีหั วหนาส วนงานที่จ ะตองติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ หน าที่ ปงบประมาณ พ.ศ.
2560 และปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 16 ราย และ 15 ราย ตามลําดับ
(เนื่องจากแตละปหัวหนาสวนงานบางรายมีระยะเวลาการมาปฏิบัติหนาที่ยังไมครบระยะเวลาการ
ติดตาม และประเมินผลตามที่กําหนดในขอบังคับ) รายชื่อหัวหนาสวนงานตามภาคผนวก 2 หนา 70
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2344/2560 ลง
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิ บัติหน าที่ของคณบดี และหัว หนาส วนงานที่เรีย กชื่ออยางอื่น ที่มีฐานะเทีย บเทาคณะ ตั้งแตวั นที่ 12
ตุล าคม พ.ศ. 2560 เป น ต น ไป โดยมี ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิร ะวัฒ น กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ (รายชื่อคณะกรรมการตามภาคผนวก 5 หนา 80)
ดวยขอบังคับไดกําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล อยางกวางๆ นอกจากนั้นยัง
กําหนดว า ในแต ล ะป งบประมาณ ใหคณะกรรมการพิจ ารณากําหนดหลักเกณฑ ขั้น ตอนการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน รวมทั้งกําหนดระดับของผล
การประเมิ น และเสนอสภามหาวิ ทยาลั ย เพื่อใหความเห็น ชอบ และแจงใหหัว หนาสว นงานทราบกอนเริ่ม
ปงบประมาณถัดไปไมนอยกวาหกสิบวัน
คณะกรรมการได ป ระชุ ม พิ จ ารณาหลั ก เกณฑ ขั้ น ตอนการติ ด ตาม และประเมิ น ผลแล ว และ
กําหนดใหมีการติดตาม และประเมินผลตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนตนไป เพื่อประโยชนตอการทํางาน
อยางไรก็ ตาม เนื่องจากการดําเนิ นงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดผานมาระยะหนึ่งแลว การกํ าหนด
1

หลักเกณฑ ตัวชี้วัดตางๆ จะนําระบบ กลไกที่สวนงานดําเนินการอยูแลวมาใชเพื่อมิใหเปนภาระแกผูบริหาร
สวนในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 การกําหนดหลักเกณฑ ตัวชี้วัดจะมีมากขึ้นเพื่อประโยชนตอการพัฒนาการ
ดําเนินงานของสว นงาน และมหาวิ ทยาลัย นอกจากนั้นการติดตาม และประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ.
2560 หั วหน า ส ว นงานจะตองจั ดทํ ารายงานผลการดําเนิน งานในระยะเวลากระชั้น ชิด เนื่องจากเปน การ
ดําเนินการครั้งแรกของขอบังคับนี้ แตในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะเวลา และการดําเนินงานจะเปนไป
ตามที่ขอบังคับกําหนดไว
สําหรับการหลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล คณะกรรมการไดยึดขอบังคับ รวมทั้ง
การมุงเนนใหสวนงานและหัวหนาสวนงานไดดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อรวมรับผิดชอบและ
ผลักดันการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งการดําเนินงานของสวนงานและการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานได
มีการปรับปรุงและการพัฒนาอยางตอเนื่องและสามารถสรางที่ทาทาย นอกจากนั้น คณะกรรมการไดแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบ กลไก และมาตรการในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (รายชื่อคณะอนุกรรมการตามภาคผนวก 6 หนา 82) มาชวย
พิจารณากําหนดองคประกอบ คาน้ําหนัก การเก็บขอมูล ฯลฯ ดวยเพื่อการมีสวนรวม และเพื่อใหการติดตาม
และประเมินผลเกิดประโยชนมากขึ้น
คณะกรรมการไดนําหลักเกณฑ แนวทาง ขั้ นตอนที่กําหนดไวแลวมาจัดทํ า คูมือ การติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานของทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยคูมือ
นี้ จะนําเสนอแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล 2 ปงบประมาณ คือ
1. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 อยูในสวนที่ 2 และ 3 ของคูมือ
2. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยูในสวนที่ 4 และ 5 ของคูมือ
โดยในแตละปงบประมาณ จะมีรายละเอียดขั้นตอน วิธีการเก็บขอมูลโดยละเอียด เพื่อใหสวนงาน
และผูเกี่ยวของนําไปใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 วั ต ถุ ประสงค ของการติ ด ตาม และประเมิน ผลการดํ า เนิ น งานของส ว นงาน (ข อ 7 ของ
ขอบังคับฯ)
(1) เพื่อติดตามระดับความสําเร็จและพัฒนาการในการดําเนินงานของสวนงานที่สอดคลองกับ
ทิศทาง และนโยบาย ตามที่สภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีกําหนด
(2) เพื่อวัดระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน
(3) เพื่อใหทราบปญหา อุปสรรค และใหขอเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
2.2 วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (ขอ 9
ของขอบังคับฯ)
(1) เพื่ อประเมิ น ระดั บ ความสํ าเร็จ ของการบรรลุตามคํารับ รองการปฏิบัติห นาที่ในตําแหน ง
หัวหนาสวนงาน
(2) เพื่อประเมินความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน
(3) เพื่อประเมินคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน
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3. คําจํากัดความ
สภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
อธิการบดี
สวนงาน

หมายถึง สภามหาวิทยาลัยศิลปากร
หมายถึง นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
หมายถึง มหาวิทยาลัยศิลปากร
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
หมายถึง สวนงานตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งสวนงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ยกเวน สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา
หัวหนาสวนงาน
หมายถึง คณบดีของคณะวิชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก
ยกเวน ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี และ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ศูนย สถาบัน สํานัก
หมายถึง ศูนยคอมพิวเตอร สํานักหอสมุดกลาง หอศิลป
ยกเวน สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผอ.ศูนย สถาบัน สํานัก
หมายถึง ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ผูอํานวยการ
หอศิลป ยกเวน ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะกรรมการ
หมายถึง คณะกรรมการติ ดตาม และประเมินผลการดํ าเนินงานของส วนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ประธานคณะกรรมการ
หมายถึง ประธานคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
กรรมการ
หมายถึง กรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ฝายเลขานุการ
หมายถึง เลขานุการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ป/รอบป
ปงบประมาณแผนดิน
ขอบังคับ
หมายถึ ง ข อบังคั บมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากรว าด วยว าด วยหลั กเกณฑ วิธี การติ ดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
การติดตาม และประเมินผล
หมายถึง การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่
ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
การติดตาม และประเมินผลการ หมายถึง การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน จํานวน 18 สวนงาน
ดําเนินงานของสวนงาน
(รายชื่อสวนงานตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งสวนงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ยกเวนสํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา)
การติดตาม และประเมินผลการ หมายถึง การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ซึ่งหัวหนาสวนงานที่จะตองติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่จะตองมีระยะเวลา
ทํางานตามที่ขอบังคับกําหนดไว
รายงานผลการติดตาม และ
หมายถึง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ประเมินผล
ปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
อนุกรรมการ
หมายถึง อนุกรรมการที่คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน แตงตั้งขึ้นเพื่อชวยในการดําเนินงาน
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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คูมือ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย/
สนง.สภาฯ

หมายถึง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
หมายถึง สํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

4. คณะกรรมการ
4.1 องคประกอบของคณะกรรมการ
ตามขอ 14 ของขอบังคับ กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนิน งานของสว นงาน และการปฏิ บัติ หนาที่ของคณบดีและหัว หนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐ านะ
เทียบเทาคณะ ประกอบดวย
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหนึ่งคน
ประธานกรรมการ
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสองคน
กรรมการ
(3) อธิการบดี
กรรมการ
(4) ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวนหนึ่งคน
กรรมการ
ใหผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เปนเลขานุการ และอาจจะมีผูชวยเลขานุการไดอีกไม
เกินสองคน
4.2 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ตามขอ 16 ของบังคับ ไดกําหนดหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ ดังนี้
1) ให ข อเสนอแนะเกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาเงิ น เดื อ น การให เ งิ น รางวั ล หรื อค าตอบแทนอื่ น ที่
เกี่ยวของของหัวหนาสวนงานตออธิการบดี รวมทั้งเสนอแนะการใหหัวหนาสวนงานพนจากตําแหนงตอสภา
มหาวิทยาลัย
2) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และมอบหมายใหกระทําการ
ใดๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ไดตามที่เห็นสมควร
3) เชิญผูบริหาร คณาจารย ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา ผูใชบัณฑิต รวมทั้งผูเกี่ยวของ
อื่นมาชี้แจง หรือขอขอมูลจากบุคคลดังกลาว รวมถึงการเขาถึงขอมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนตอการ
ติดตามและประเมินผล
4) ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานของสวนงาน หรือการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ตอหัวหนาสวนงาน อธิการบดี และสภามหาวิทยาลัย
5) อํานาจหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
4.3 วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ
ขอ 14 วรรคหา ของขอบังคับ กําหนด ในกรณีที่ประธานกรรมการ กรรมการ ตามขอ (1) หรือ
(2) พนจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูนั้นปฏิบัติ
หนาที่ตอไป เวนแตสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งประธานกรรมการ หรือกรรมการตาม (1) หรือ (2) ขึ้นแลว
ขอ 15 ของขอบังคับ กําหนด ประธานกรรมการและกรรมการ มีวาระการดํารงตําแหนงสี่ปนับแต
วันที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
คณบดี และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ไดรับการแตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ดังนั้นคณะกรรมการจะมีวาระถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2564
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5. หลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล
5.1 หลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
ขอ 8 ของขอบังคับ กําหนด หลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน ดังนี้
(1) ในแตละปงบประมาณ ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนด หลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานทุกสวนงาน และเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบภายในหกสิบ
วันกอนสิ้นปงบประมาณ
(2) ให คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลการดําเนิน งานของสว นงานแตล ะสว นงานตาม
หลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวใน (1)
(3) ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานเสนอสภา
มหาวิทยาลัยภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นสุดปงบประมาณ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาใหทํารายงาน
รวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานหรือแยกเปนแตละสวนกันก็ได
5.2 หลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ขอ 10 ของขอบังคับ กําหนด หลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่
ของหัวหนาสวนงาน ดังนี้
(1) ใหหัวหนาสวนงานนําเสนอแผนพัฒนาสวนงานในรอบสี่ปงบประมาณที่ครอบคลุมระยะเวลา
ดํารงตําแหนง พรอมกําหนดคาเปาหมาย ตัวชี้วัดในแตละปงบประมาณ และเสนอคณะกรรมการพิจารณาเพื่อ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงาน และ
แผนพัฒนาสวนงานที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว ใหนําไปใชในการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานตอไป
ในแตละปงบประมาณ ใหหัวหนาสวนงานนําเสนอแผน ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และคํารับรอง
การปฏิบัติหนาที่ในแตละปงบประมาณตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันกอนสิ้นปงบประมาณ
(2) ในแตละปงบประมาณ ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และ
ประเมิ นผลการปฏิ บั ติห นา ที่ ของหั ว หน า สว นงาน รวมทั้งกําหนดระดับ ของผลการประเมิน และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ รวมทั้งแจงใหหัวหนาสวนงานทราบกอนเริ่มปงบประมาณถัดไปไมนอยกวา
หกสิบวัน
ทั้งนี้ การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน อยางนอยตองครอบคลุม
ถึงระดับความสําเร็จของการบรรลุตามคํารับรองการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหัวหนาสวนงาน ภาวะความเปนผูนํา
(Leadership) คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
(3) ใหหัวหนาสวนงานจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับ
แตวันสิ้นปงบประมาณ
(4) ใหคณะกรรมการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห สอบทาน รวมทั้งแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน โดยอาจเชิญผูเกี่ยวของมา
ใหขอมูลกับคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการอาจกําหนดวิธีการอื่นใดตามที่เห็นสมควรก็ได
(5) ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวน
งานเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในหกสิบวันนับแตวันที่หัวหนาสวนงานเสนอรายงานการประเมินตนเองให
คณะกรรมการแลว
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6. หลักการทํางานของคณะกรรมการ
ในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
คณะกรรมการยึดหลักการทํางาน ดังนี้
1) การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานและการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวน
งาน เป น การดํ า เนิ น การเพื่ อ ให ทราบคุณภาพการบริห ารงานของหั ว หนา สว นงาน และการใหขอ สังเกต
ข อ เสนอแนะในการทํ า งานแก หั ว หน า ส ว นงาน มหาวิ ท ยาลั ย สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลในการทํางาน และการดําเนินงานที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ทั้งนี้เนื่องจากผลการปฏิ บัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน มิไดเกิดจากหัวหนาสวนงานคนเดียวแต มี
ปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการ อาทิ ภาควิชา สาขาวิชา บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน มหาวิทยาลัย เปนตน
2) การทํางานที่เปนกัลยาณมิตรกับหัวหนาสวนงาน และผูเกี่ยวของทุกฝาย
3) เนนการทํางานที่มีสวนรวมกับหัวหนาสวนงาน และผูเกี่ยวของทุกฝาย
4) การทํางานที่ไมสรางภาระแกสวนงาน และหัวหนาสวนงานจนเกินไป
5) ความโปรงใส ยุติธรรม
6) การกําหนดองคประกอบและวิธีการติดตาม และประเมินผลที่เอื้อใหหัวหนาสวนงาน สามารถ
สรางงานที่ทาทาย รวมทั้งกําหนดกระบวนการที่ใหหัวหนาสวนงานมีการพัฒนาการทํางานอยางตอเนื่อง
7) การกําหนดระบบ กลไกที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของ ผูมีสวนไดสวนเสียกับสวนงาน หัวหนาสวน
งาน ไดเขามามีสวนรวมในการติดตาม และประเมินผล อยางกวางขวาง
7. องคประกอบและคาน้ําหนักในการติดตาม และประเมินผล
จากวัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผล รวมทั้งเพื่อใหการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและสามารถสรางงานที่ทาทาย คณะกรรมการ จึง
ไดกําหนดองคประกอบ และคาน้ําหนักในการติดตาม และประเมินผล ดังนี้
7.1 องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่
ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตารางที่ 1 สรุปองคประกอบ คาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สวนงาน
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ
มี 3 ดาน
ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของ
สวนงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ
ส ว นที่ 1 ผลการดํ า เนิ น งานตามแผน
ปฏิบัติราชการประจําป (ตามแผนมหาวิทยาลัย)
ส ว นที่ 2 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการ
ศึกษาภายใน (สกอ.)
ดานที่ 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือ
ของบุคลากรในสวนงาน
ดา นที่ 3 การบริ ห ารจั ดการส วนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน)
รวม

คา
น้ําหนัก
(รอยละ)

หัวหนาสวนงาน
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ
มี 2 ดาน

คา
น้ําหนัก
(รอยละ)

ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จตามคํารับรองการ 60
ปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวน คือ
สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผน
40
30
ปฏิบัติราชการประจําป (ตามแผนมหาวิทยาลัย)
30
30
ส ว นที่ 2 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการ
ศึกษาภายใน (สกอ.)
30
ดานที่ 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการ 40
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล
(Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของ
-หัวหนาสวนงาน
100
รวม
100
70
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7.2 องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่
ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตารางที่ 2 สรุปองคประกอบ คาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สวนงาน
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ
มี 4 ดาน
ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของ
สวนงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําป (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจา
ตอรองกับอธิการบดี)
(ในป งบประมาณ พ.ศ. 2561 ศู นย สถาบั น
สํานัก ยังไมไดมีการเจรจาตอรองกับอธิการบดี ให
รายงานเฉพาะสวนที่ 2 และสวนที่ 3 คาน้ําหนัก
สวนละ 30)
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของ
หัวหนาสวนงาน
(เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวน
งานที่ จ ะดํา เนิ น การเพื่ อ พั ฒนาหรื อ แก ไ ขป ญ หา
ของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง)
สว นที่ 3 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายใน (สกอ.)
ดา นที่ 2 ระดับ การมี ส วนรว มและความร วมมื อ
ของบุคลากรในสวนงาน
ด า นที่ 3 แนวทางการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการ
ดําเนินงานของสวนงาน
ด า นที่ 4 การบริ ห ารจั ด การส ว นงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน)
รวม

คา
น้ําหนัก
(รอยละ)

หัวหนาสวนงาน
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ
มี 2 ดาน

60

คา
น้ําหนัก
(รอยละ)

ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จตามคํารับรองการ 60
ปฏิบัติงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ
30
สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
30
การประจําป (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจา
ตอรองกับอธิการบดี)
(ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศู นย สถาบั น
สํานัก ยังไมไดมีการเจรจาตอรองกับอธิการบดี ให
รายงานเฉพาะสวนที่ 2 และสวนที่ 3 คาน้ําหนัก
สวนละ 30)
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของ
10
10
หัวหนาสวนงาน
(เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวน
งานที่จ ะดํ าเนินการเพื่ อพั ฒนาหรื อแกไ ขป ญหา
ของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง)
20
20
สวนที่ 3 ผลการประเมิน คุณภาพการศึ กษา
ภายใน (สกอ.)
30
ดานที่ 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการ 40
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล
(Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของ
10
หัวหนาสวนงาน
-100

รวม

100

8. หลักเกณฑการคิดคะแนนการติดตาม และประเมินผล
เนื่องจากองคประกอบของการติดตาม และประเมินผล มีหลายดานและในแตละดานประกอบดวย
สวนตางๆ จึงกําหนดหลักเกณฑการคิดคะแนนการติดตาม และประเมินผลในแตละสวน ดังนี้
8.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับ
อธิการบดี)
8.2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนา
สวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง)
(1) คะแนน 2 สวนนี้ มาจาก
- ขอ 8.1 การเปรียบเทียบคาเปาหมายตามที่สวนงานไดเจรจาตอรองกับอธิการบดี กับผลการ
ดําเนินงานวาสําเร็จเพียงใด (แบบฟอรม ปค.1 หนา 44) ใชขอ มูลเดียวกับที่สวนงานรายงานกองแผนงาน
- ขอ 8.2 การเปรียบเทียบคาเปาหมายตามนโยบายที่หัวหนาสวนงานกําหนดไว กับผลการ
ดําเนินงานวาสําเร็จเพียงใด (แบบฟอรม ปค.2 หนา 47)
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กรณีสวนงานกําหนดคาเปาหมายเปนรอยละ ระยะเวลา ใหนําผลการดําเนินงานที่ไดมาเทียบ
เพื่อคิดเปนคะแนน ตามตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 วิธีการคิดคะแนนผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย
คะแนน ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย คะแนน
(กําหนดเปนรอยละ)
ที่ได
(กําหนดเปนระยะเวลา)
ที่ได
ดํ า เนิ น การสํ า เร็ จ สู ง กว า เป า หมายที่ กํ า หนดไว 5.00 ดํา เนิน การแล ว เสร็ จ กอ นระยะเวลาที่ กํา หนด 5.00
รอยละ 10 ขึ้นไป หรือสูงกวาเปาหมายตามเกณฑที่
3 เดือนขึ้นไป หรือแลวเสร็จกอนระยะเวลาตาม
ตกลงไว
เกณฑที่ตกลงไว
ดํ า เนิ น การสํ า เร็ จ สู ง กว า เป า หมายที่ กํ า หนดไว 4.50 ดํา เนิน การแล ว เสร็ จ กอ นระยะเวลาที่ กํา หนด 4.50
รอยละ 1-10 หรือสูงกวาเปาหมายตามเกณฑที่
1 เดือนขึน้ ไป หรือแลวเสร็จกอนระยะเวลาตาม
ตกลงไว
เกณฑที่ตกลงไว
ดําเนินการสําเร็จเทากับเปาหมายที่กําหนดไว
3.50 ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
3.50
ดําเนินงานต่ํ ากวาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 2.50 ดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ หลั ง ระยะเวลาที่ กํ า หนด 2.50
1-10 หรือต่ํากวาเปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว
1 เดือนขึ้นไป หรือแลวเสร็จหลังระยะเวลาตาม
เกณฑที่ตกลงไว
ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 10 1.00 ดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ หลั ง ระยะเวลาที่ กํ า หนด 1.00
ขึ้นไป หรือต่ํากวาเปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว
3 เดือนขึ้นไป หรือแลวเสร็จหลังระยะเวลาตาม
เกณฑที่ตกลงไว
ไมไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว
0
ไมไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว
0
ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็ นชอบใหดําเนินการตาม N/A ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตาม N/A
แผนงาน โครงการที่นําเสนอ/ที่กําหนดไว
แผนงาน โครงการที่นําเสนอ/ที่กําหนดไว

รอยละ)

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานผลการดําเนินงานแลวใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปน

8.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
คะแนนสวนนี้จะใช คะแนนที่ไดรับแจ งอยางเปนทางการจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
8.4 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน
(1) คะแนนสวนนี้ มาจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4 หนา 51) ซึ่งบุคลากรมี 3 กลุม คือ
(1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) ภาควิชา สาขาวิชา ทั้งหมดในสวนงาน (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทา ภาควิชา
สาขาวิชา) และ (3) สํานักงานคณบดี
สํา หรั บ ศูน ย สถาบั น สํ านั ก มาจาก 2 กลุม คือ (1) คณะกรรมการประจําส ว นงาน และ (2)
สํานักงานคณบดี
ทั้งนี้แบบสอบถาม กําหนดคะแนนความคิดเห็นตอการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน เปนดังนี้
คะแนน
ความหมาย
5 คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด
4 คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมาก
3 คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง
2 คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับนอย
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1
N/A

คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับนอยที่สุด
ไมทราบ ไมมีขอมูล หรือไมสามารถประเมินในเรื่องนั้นได

(2) คณะกรรมการนําคะแนนการตอบแบบสอบถามของทั้ง 3 กลุม (ศูนย สถาบัน สํานัก มาจาก 2
กลุม) มาคิดคะแนนเฉลี่ย จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
8.5 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล
(Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
(1) คะแนนสวนนี้ มาจากหัวหนาสวนงานเขียนรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ประมาณ 1-2 กระดาษ A4 (แบบฟอรม ปค.5 หนา 53) และสงใหคณะกรรมการประจําสวนงาน ประเมินให
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
ทั้งนี้ การพิจารณาใหคะแนนของคณะกรรมการประจําสวนงาน มีหลักเกณฑ ดังนี้
คะแนน
ความหมาย
5 ความสําเร็จในการขับเคลื่อนสวนงาน/ความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด
4 ความสําเร็จในการขับเคลื่อนสวนงาน/ความพึงพอใจ ระดับมาก
3 ความสําเร็จในการขับเคลื่อนสวนงาน/ความพึงพอใจ ระดับปานกลาง
2 ความสําเร็จในการขับเคลื่อนสวนงาน/ความพึงพอใจ ระดับนอย
1 ความสําเร็จในการขับเคลื่อนสวนงาน/ความพึงพอใจ ระดับนอยที่สุด
N/A ไมมีขอมูลเพียงพอที่จะประเมิน
(2) คณะกรรมการพิจารณาสอบทานใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
8.6 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน
คะแนนสวนนี้มาจาก สวนงานโดยคณะกรรมการประจําสวนงานเขียนแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน (แบบฟอรม ปค.6 หนา 56) และสงใหคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ
สอบทานและใหคะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
8.7 การบริหารจัดการสวนงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน)
(1) คะแนนสว นนี้ มาจากการตอบแบบสอบถามการประเมิน การบริห ารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) (แบบฟอรม ปค.7 หนา 58) ผานระบบ online
ทั้งนี้แบบสอบถามกําหนดความคิดเห็นตอการบริหารงานของคณะ แบงเปน ดังนี้
คะแนน
ความหมาย
5 คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด
4 คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมาก
3 คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง
2 คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับนอย
1 คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับนอยที่สุด
N/A ไมทราบ ไมมีขอมูล หรือไมสามารถประเมินในเรื่องนั้นได
(2) นําแบบสอบถามของนักศึกษาแตละคณะมาคิดคะแนนเฉลี่ย จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
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9. การแปลความหมายคะแนนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
9.1 นําคะแนนผลการดําเนินงานของสวนงาน มาคํานวณตามหลักเกณฑที่กําหนด แลวคิดคะแนน
เปนรอยละ ใชทศนิยม 2 ตําแหนง
9.2 นําคะแนนผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน มาคํานวณตามหลักเกณฑที่กําหนด แลวคิด
คะแนนเปนรอยละ ใชทศนิยม 2 ตําแหนง
9.3 นําคะแนนตามขอ 9.1 ขอ 9.2 มาเทียบกับคะแนนและระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหน าที่ของหัวหนาสวนงาน (การแปลความหมายคะแนนระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน จะใชหลักเกณฑเดียวกัน) ดังนี้
รอยละ
ระดับความสําเร็จ
คะแนนรอยละ 90 ขึ้นไป
ดีเดน
คะแนนรอยละ 80-89
ดีมาก
คะแนนรอยละ 70-79
ดี
คะแนนรอยละ 60-69
พอใช/ปานกลาง
คะแนนรอยละ 50-59
นอย
คะแนนนอยกวารอยละ 50
ตองปรับปรุง
10. ขอบเขตของการติดตาม และประเมินผล
10.1 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
ส ว นงาน ดํ า เนิ น การตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว า ด ว ยว า ด ว ยหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารติ ด ตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
10.2 กลุมผูเกี่ยวของในการเก็บขอมูล
10.2.1 ผูเกี่ยวของที่ตอบแบบสอบถาม
(1) คณะกรรมการประจําสวนงาน
ตอบแบบฟอรม ปค.4
(2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) ตอบแบบฟอรม ปค.4
ทั้งหมดในสวนงาน
(3) สํานักงานคณบดี
ตอบแบบฟอรม ปค.4
(4) นักศึกษาของแตละคณะวิชา
ตอบแบบฟอรม ปค.7
10.2.2 ผูเกี่ยวของที่เชิญมาสนทนากลุม
เพื่อการมีสวนรวมและเพื่อใหทราบปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานในเชิงลึกและครอบคลุมมิติตางๆ
จึงเชิญผูเกี่ยวของมาสนทนากลุม ดังนี้
ตารางที่ 4 กลุมผูเกี่ยวของที่เชิญมาสนทนากลุม
กลุมผูเกี่ยวของที่เชิญมาสนทนากลุม
(1) ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน สวนงานละ 1 คน จํานวน 18 สวนงาน
(2) เลขานุการสวนงาน ศูนย สถาบัน สํานัก จํานวน 18 สวนงาน
(3) ผูแทนขาราชการ และ/หรือ ผูแ ทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สวนงานละไมเกิน 3 คน จํานวน 15 สวนงาน (ยกเวนศูนย สถาบัน สํานัก)

จํานวน
หมายเหตุ
(คน)
18
18
45
ขอ (3) ให
คณะกรรมการ
ประจําคณะ
10

กลุมผูเกี่ยวของที่เชิญมาสนทนากลุม

จํานวน
(คน)

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

54

(5) นักศึกษา
(5.1) ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษาคณะ คณะละไมเกิน 4 คน (14 คณะ) = 56 คน
(5.2) ผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะละไมเกิน 3 คน (13 คณะ) = 39 คน
(6) ศิษยเกา คณะละไมเกิน 3 คน (14 คณะ) = 42 คน

95

รวม

272

หมายเหตุ 1. จํานวนและกลุม ผูเกีย่ วของอาจจะเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
2. แบบบันทึกขอมูลการสนทนากลุม ตามแบบฟอรม ปค.8 หนา 60

42

หมายเหตุ
ประชุมหารือและ
เสนอชื่อ
ขอ (4) ให
สํานักงานคณบดี
ประชุมหารือและ
เสนอชื่อ
ขอ 5.1-5.2 ให
คณะวิชาแจง
รายชื่อมา
ใหคณะวิชาแจง
รายชื่อมา

10.3 คณะกรรมการ อาจจะเชิญหัวหนาสวนงานมาสนทนา หรืออาจจะสง ราง รายงานผลการ
ติด ตาม และประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานของสว นงาน และการปฏิบัติห นาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560/ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอรม ปค.9 หนา 61) ใหหัวหนาสวนงานเพื่อ
รับทราบผลการติดตาม และประเมินผลในเบื้องตน แลวเปดโอกาสใหชี้แจงในประเด็นตางๆ เพื่อประโยชนตอ
การติดตาม และประเมินผล
10.4 แบบสอบถาม มี 2 ฉบับ คือ
(1) แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4 หนา 51)
(2) แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอรม ปค.7 หนา 58)
10.5 ชวงเวลาของการติดตาม และประเมินผลฯ
(1) การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
(2) การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
10.6 สวนงานที่จะตองติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจํานวน 18 สวนงาน รายชื่อสวนงาน ตามภาคผนวก 2 หนา 70
10.7 หัวหนาสวนงานที่จะตองติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจํานวน 16 รายและ 15 ราย ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดตาม
ภาคผนวก 2 หนา 70
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11. ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล
11.1 คณะกรรมการ พิจารณา
(1) หลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล ตามที่กําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเท าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 รวมทั้งเพื่อใหการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน มี
การปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่องและสามารถสรางงานที่ทาทาย
(2) แตงตั้งอนุกรรมการพิจารณาระบบ กลไก และมาตรการในการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ เพื่อพิจารณาองคประกอบ ตัวชี้วัด แบบสอบถาม ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล ฯลฯ
เพื่อการมีสวนรวม และครอบคลุมมิติตางๆ รวมทั้งจะเปนประโยชนมากขึ้น
11.2 คณะกรรมการ จัดทํา ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
11.3 คณะกรรมการ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หลังจากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามประกาศใชคูมือ ตอไป
11.4 ฝายเลขานุการ เผยแพร คูมือ ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยใหประชาคมทราบ
11.5 คณะกรรมการ หรืออาจจะมอบหมายใหอธิการบดี (ในฐานะกรรมการ) เชิญหัวหนาสวนงาน
ประชุมเพื่อชี้แจงขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560/ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อความเขาใจที่ตรงกันในวิธีการดําเนินงาน (กรณีมอบหมายใหอธิการบดีชี้แจง อาจจะดําเนินการ
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย)
11.6 คณะกรรมการ ดําเนินการ
(1) จัดสงคูมือ และแจงใหหัวหนาสวนงานดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560/ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 ตามรายละเอียดที่กําหนดในคูมือ
(2) จัดสงแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน (โดยบุคลากร) ตามแบบฟอรม ปค.4 หนา 51 ใหเลขานุการสวนงาน
เลขานุการสวนงานดําเนินการดังนี้
(2.1) สงแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) ใหกับ
(2.1.1) คณะกรรมการประจําสวนงาน
(2.1.2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดในสวนงาน
(2.1.3) สํานักงานคณบดี
สําหรับศูนย สถาบัน สํานัก จะมี 2 กลุม คือ (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน และ (2)
สํานักงานคณบดี
(2.2) แตละกลุมตามขอ (2.1.1)–(2.1.3) จัดประชุมเพื่อตอบแบบสอบการประเมินการ
บริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) และเมื่อดําเนินการเสร็จแลว
ใหสงคืนใหเลขานุการสวนงาน กลุมละ 1 ชุด (แตละภาควิชา สาขาวิชา สงภาควิชา สาขาวิชาละ 1 ชุด)
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(2.3) เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด แลวจัดสงใหประธานคณะกรรมการ
โดยสงผานทางสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
(3) แจ งให เลขานุการส ว นงานชว ยประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบเรื่องการติดตาม และ
ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของส ว นงาน และการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องหั ว หน า ส ว นงาน และเข า มาตอบ
แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ตามแบบฟอรม ปค.7 หนา 58 ผานทาง
ระบบ online
11.7 คณะกรรมการ ดําเนินการเผยแพรแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) (แบบฟอรม ปค.7) ใหนักศึกษามาตอบแบบสอบถามทางระบบ online
11.8 หัวหนาสวนงาน เสนอรายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560/ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอคณะกรรมการ โดยใหจัดทําเปน
รูปเลมตามภาคผนวก 4 หนา 79
11.9 คณะกรรมการ มีหนังสือเชิญผูเกี่ยวของ (ตามกลุมในตารางที่ 4 หนา 10) มารวมสนทนากลุม
โดยการสนทนากลุม มีขั้นตอนการดําเนินการ โดยสรุปดังนี้
(1) ประธานคณะกรรมการ มีหนังสือถึงผูเกี่ยวของ (ตามกลุมในตารางที่ 4 หนา 10) เชิญมา
สนทนากลุม
(2) คณะกรรมการ สนทนากลุมกับผูเกี่ยวของกลุมตางๆ
(3) ฝายเลขานุการ สรุปสาระของการสนทนากลุม ตามแบบฟอรม ปค.8 หนา 60
11.10 คณะกรรมการมอบใหฝายเลขานุการ วิเคราะหขอมูล สรุปผล และยก ราง รายงานผลการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560/ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แลวเสนอคณะกรรมการ
11.11 คณะกรรมการ ประชุมพิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560/ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
11.12 คณะกรรมการ สงสรุป ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560/ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 (แบบฟอรม ปค.9 หนา 61) ใหหัวหนาสวนงานรับทราบผลการติดตาม และประเมินผลในเบื้องตน
รวมทั้งเปดโอกาสใหหัวหนาสวนงานไดชี้แจงในประเด็นตางๆ
11.13 คณะกรรมการ เสนอ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560/ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
11.14 เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจ ารณาเห็นชอบ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560/ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แลว นายกสภามหาวิทยาลัยจะแจงผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ใหแตละสวนงานทราบและนําไปใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานตอไป
ตารางที่ 5 สรุปขั้นตอนการติ ดตาม และประเมิ นผลการดํ าเนินงานของสวนงาน และการปฏิบั ติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน

13

1

ขั้นตอนการดําเนินงาน
คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัตหิ นาที่ของหัวหนาสวนงาน

2

คณะกรรมการแตงตั้งอนุกรรมการพิจารณาระบบกลไก และมาตรการในการติดตาม และประเมินผล เพื่อพิจารณา
องคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูลฯ เพื่อการมีสวนรวมและครอบคลุมมิตติ างๆ มากขึ้น

3

คณะกรรมการพิจารณาจัดทํา ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผล

4

คณะกรรมการ เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณา ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผล

5

นายกสภามหาวิทยาลัย ประกาศใชคูมือ การติดตาม และประเมินผล

6

คณะกรรมการ
- จัดสง คูมือ การติดตาม และประเมินผล และแจงใหหัวหนาสวนงานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
- สงแบบสอบถามใหเลขานุการสวนงาน นําไปดําเนินการแจกจายใหกับกลุมคณะกรรมการประจําสวนงาน
ภาควิชา สาขาวิชา สํานักงานคณบดี เพื่อตอบแบบสอบถาม รวมทั้งประชาสัมพันธเรื่องการติดตาม และประเมินผล
ใหนักศึกษาทราบ และเขามาตอบแบบสอบถาม
- เผยแพร แบบสอบถามใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามผานระบบ online
- เผยแพร คูมือ การติดตาม และประเมินผล ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

7

- หัวหนาสวนงาน จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน และ
เสนอคณะกรรมการ
- เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถาม และผลการประเมินจากคณะกรรมการประจําสวนงาน สงให
คณะกรรมการ

8

คณะกรรมการ เชิญผูเ กี่ยวของรวมสนทนากลุม

9

ฝายเลขานุการรวบรวมขอมูลทั้งหมด

10

คณะกรรมการมอบฝายเลขานุการวิเคราะห ประมวลขอมูล สรุปผล
และยก ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผล แลวเสนอคณะกรรมการพิจารณา

11

คณะกรรมการพิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผล

12

คณะกรรมการสงสรุป ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผล ใหหัวหนาสวนงานรับทราบในเบื้องตน
รวมทั้งเปดโอกาสใหหัวหนาสวนงานไดชี้แจงในประเด็นตางๆ

13

คณะกรรมการเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผล

14

เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผล แลว
นายกสภามหาวิทยาลัยแจงผลการติดตาม และประเมินผลใหแตละสวนงานทราบ เพื่อนําไปพิจารณาดําเนินการตอไป

14

12. การตรวจสอบ สอบทานขอมูล
การตรวจสอบ สอบทานขอมูลของคณะกรรมการ มีการดําเนินการ อาทิ
12.1 การเชิญหัวหนาสวนงาน หนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ กองแผนงาน สํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มาใหขอมูล ชี้แจง แสดงเอกสารหลักฐาน ฯลฯ
12.2 คณะกรรมการ สนทนากับหัวหนาสวนงาน ผูเกี่ยวของ สอบถาม สอบทานในประเด็นตางๆ
13. การจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่
ของหัวหนาสวนงาน
ตามที่ขอ 8 (3) ของขอบังคับ กําหนดให คณะกรรรมการอาจพิจารณาใหทํารายงานการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานรวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงานได
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน เปนเลมเดียวกันเพื่อใหเห็นภาพรวมการดําเนินการของสวน
งาน และการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องหั ว หน า ส ว นงานทั้ ง หมดในมหาวิ ท ยาลั ย โดยจะสรุ ป ผลการติ ด ตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ของแตละสวนงานลงใน
แบบฟอรม ปค.9 หนา 61
สําหรับรูปเลมของรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดํ าเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประกอบดวย อาทิ
13.1 บทสรุปผูบริหาร
13.2 ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน จํานวน 18 สวนงาน และผลการ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560/ปงบประมาณ พ.ศ.
2561 จํานวน 16 ราย และ 15 รายตามลําดับ (เนื่องจากหัวหนาสวนงานบางรายมีระยะเวลาการมาปฏิบัติ
หนาที่ยังไมครบเวลาในการติดตาม และประเมินผล)
13.3 จุดเดนและผลงานในรอบปที่ผานมา
13.4 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
14. การนําผลการติดตาม และประเมินผล ไปใชประโยชน
14.1 หัวหนาสวนงานรับทราบผลการดําเนินงาน และนําขอสังเกต ขอเสนอแนะไปใชในการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
14.2 อธิการบดี
- กํากับ ติดตามการทํางาน รวมทั้งการสนับสนุน ผลักดันการทํางานของแตละสวนงาน ไดอยาง
ครบถวน ชัดเจน
- นํ า ผลการประเมิ นการปฏิบัติห นาที่ของหัว หนาสวนงาน ไปใชป ระกอบการพิจ ารณาเลื่อน
เงินเดือน การใหเงินรางวัล หรือคาตอบแทนอื่นที่เกี่ยวของ
14.3 สภามหาวิทยาลัย
- สนับสนุน ผลักดัน ใหขอเสนอแนะในการทํางานของแตละสวนงาน หัวหนาสวนงาน ไดอยาง
ครบถวน ชัดเจน
14.4 ผูเกี่ยวของกลุมอื่นๆ อาทิ คณะกรรมการประจําสวนงาน บุคลากร นักศึกษา
- รับทราบผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน และรวมมือ
กันทํางานเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาสวนงาน ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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สวนที่ 2
แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน (ขอ 7 ของขอบังคับฯ)
1.1 เพื่อติ ดตามระดั บ ความสํ า เร็จและพัฒ นาการในการดําเนินงานของสวนงานที่ส อดคลองกับ
ทิศทาง และนโยบาย ตามที่สภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีกําหนด
1.2 เพื่อวัดระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน
1.3 เพื่อใหทราบปญหา อุปสรรค และใหขอเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน
2. แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
การติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของส ว นงาน ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560
มีองคประกอบ 3 ดาน ดังนี้
ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนงาน (คาน้ําหนักรอยละ 70)
มีองคประกอบ 2 สวน คือ
สวนที่ 1 ผลการดํา เนิน งานตามแผนปฏิ บัติร าชการประจํ าป (ตามแผนมหาวิ ทยาลั ย)
(คาน้ําหนักรอยละ 40)
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1) คณะกรรมการ แจงใหหัวหนาสว นงาน รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามแผนมหาวิทยาลัย) โดยในการรายงานผลใหใชขอมูลเดียวกับที่สวนงาน
รายงานกับกองแผนงาน
พร อมสรุ ป ป ญ หา อุ ป สรรค แนวทางการแก ไขปญ หา สิ่งที่ตอ งการให มหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน ตามแบบฟอรม ปค.1 หนา 44
2) คิดคะแนนตามเกณฑที่กําหนด ในขอ 8.1 หนา 7 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
3) หัวหนาสวนงานเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานตามที่หัวหนาสวนงานเสนอ กับกองแผนงาน
แลวใหคะแนน
สํ า หรั บ ป ญ หาอุ ป สรรค แนวทางการแก ไ ขป ญ หา และสิ่ ง ที่ ต อ งการให ม หาวิ ท ยาลั ย สภา
มหาวิทยาลัย ชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
สวนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) (คาน้ําหนักรอยละ 30)
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1) คณะกรรมการ แจงหัวหนาสวนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
ปการศึกษา 2559 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
พรอมสรุปปญหา อุป สรรค ขอเสนอแนะ สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลั ย สภามหาวิ ทยาลั ย
สนับสนุน ตามแบบฟอรม ปค.3 หนา 50
2) หัวหนาสวนงานเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
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การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ใชคะแนนตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจงอยางเปน
ทางการ (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
สํ า หรั บ ป ญ หาอุ ป สรรค แนวทางการแก ไ ขป ญ หา และสิ่ ง ที่ ต อ งการให ม หาวิ ท ยาลั ย สภา
มหาวิทยาลัย ชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
ดานที่ 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน (คาน้ําหนักรอยละ 30)
การมี ส ว นร ว มและความร ว มมื อ ของบุ ค ลากรในส ว นงาน เป น ส ว นสํ า คั ญ ที่ จ ะช ว ยให ก าร
ดําเนินงานของสวนงาน และการบริหารงานของหัวหนาสวนงานประสบความสําเร็จ
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1) คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดทําแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) ตามแบบฟอรม ปค.4 หนา 51
2) คณะกรรมการ จัดสงแบบสอบถามฯ ใหเลขานุการสวนงาน เพื่อดําเนินการดังนี้
2.1 จัดสงใหกับ
(1) คณะกรรมการประจําสวนงาน
(2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทา ภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดในสวนงาน
(จัดสงใหแตละภาควิชา สาขาวิชา ละ 1 ชุด)
(3) สํานักงานคณบดี
แตละกลุมตามขอ (1)-(3) (คณะกรรมการประจําสวนงาน ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มี
ฐานะเทียบเทา ภาควิชา สาขาวิชา) สํานักงานคณบดี) จัดประชุมของแตละกลุม (แตละภาควิชา สาขาวิชา จัด
ประชุมของแตละภาควิชา สาขาวิชา) เพื่อตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) และคิดคาคะแนนเฉลี่ย (คาคะแนนแปลง
เปนรอยละ) กลุมละ 1 ชุด
สําหรับศูนย สถาบัน สํานัก มาจาก 2 กลุม คือ (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2)
สํานักงานคณบดี
พรอมทั้งสรุปผลงานเดนของสวนงานในรอบปที่ผา นมา จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการแกไข
และพัฒนา หลังจากนั้นจัดสงใหเลขานุการสวนงาน กลุมละ 1 ชุด (แตละภาควิชา สาขาวิชา สงภาควิชา
สาขาวิชา ละ 1 ชุด)
2.2 เลขานุการสวนงานรวบรวมแบบสอบถาม จากกลุมในขอ (1)-(3) (คณะกรรมการประจํา
สวนงาน ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทา ภาควิชา สาขาวิชา) สํานักงานคณบดี) สงใหประธาน
คณะกรรมการโดยผานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
การพิจารณาของคณะกรรมการ
1) คณะกรรมการ รวบรวมแบบสอบถามฯ ทั้งหมด
2) คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) พิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
สําหรับสรุปผลงานเดนของสวนงานในรอบปที่ผานมา จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการแกไขและ
พัฒนา คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
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ดานที่ 3 การบริหารจัดการสวนงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน)
นักศึกษาเปนผูที่มีความสําคัญ การรับฟงความคิดเห็นจากนักศึกษาจึงเปนสวนหนึ่งที่จะนํามาใช
ในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของสวนงานและการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานตอไป
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1) คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดทําแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) ตามแบบฟอรม ปค.7 หนา 58
2) ประธานคณะกรรมการฯ มีหนังสือถึงเลขานุการสวนงานแจงใหประชาสัมพันธใหนักศึกษา
ทราบเรื่องการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
และเขามาตอบแบบสอบถามทาง online
3) ฝายเลขานุการฯ นําแบบสอบถามฯ เผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
4) นักศึกษาตอบแบบสอบถามทาง online
การพิจารณาของคณะกรรมการ
1) คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) รวบรวมขอมูลการตอบแบบสอบถามของนักศึกษา
2) วิเคราะหขอมูล สรุปผลขอมูลของแตละคณะวิชา
สําหรับขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตางๆ คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวล
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
3. สรุปองคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ คาน้ําหนักและวิธีการเก็บขอมูล
จากองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล นํามาสรุปได ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 สรุ ป องค ป ระกอบ ค า น้ํ า หนั ก วิ ธี ก ารเก็ บ ข อ มู ล การติ ด ตาม และประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคประกอบในการติดตาม
คาน้ําหนัก
วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล
และประเมินผลฯ
รอยละ
ด า นที่ 1 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการ 70
ดํ า เนิ น งานของส ว นงาน ประกอบด ว ย
2 สวนคือ
ส ว นที่ 1 ผลการดํ า เนิ น งานตาม
40 1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป (ตามแผน
ราชการประจําป พ.ศ. 2560 (ตามแผนมหาวิทยาลัย) โดยใช
ขอมูลเดียวกับที่หัวหนาสวนงานรายงานผลการดําเนินงานกับ
มหาวิทยาลัย)
กองแผนงาน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ
(แบบฟอรม ปค.1)
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน
สวนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการ
30 1. หัวหนาสวนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ศึกษาภายใน (สกอ.)
ภายใน (สกอ.) ป การศึก ษา 2559 (แบบฟอรม ปค.3) (ค า
คะแนนแปลงเปนรอยละ)
2. คณะกรรมการใช ค ะแนนตามที่ ค ณะกรรมการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาแจงอยางเปนทางการ
ดานที่ 2 ระดับการมีสวนรวมและความ 30
1. คณะกรรมการ จั ด ส ง แบบสอบถามการประเมิ น การ
รวมมือของบุคลากรในสวนงาน
บริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวน
งาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) ใหเลขานุการสวนงาน
2. เลขานุการสวนงานจัดสงแบบสอบถามฯ ตามขอ 1 ใหกับ
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องคประกอบในการติดตาม
และประเมินผลฯ

คาน้ําหนัก
รอยละ

ดานที่ 3 การบริหารจัดการสวนงานตาม ไมคิด
ความคิดเห็นของนักศึกษา
คะแนน

รวม

100

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล
2.1) คณะกรรมการประจําสวนงาน
2.2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทา ภาควิชา
สาขาวิชา) ทั้งหมดในสวนงาน
2.3) สํานักงานคณบดี
3. แตละกลุมตามขอ 2.1)-2.3) จัดประชุมของแตละกลุม แลว
ตอบแบบสอบถามฯ กลุมละ 1 ชุด พรอมคิดคาคะแนนเฉลี่ย
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
(แต ล ะภาควิ ช า สาขาวิ ช า จั ด ประชุ ม ของแต ล ะภาควิ ช า
สาขาวิชา)
สํ า หรั บ ศู น ย สถาบั น สํ า นั ก มาจาก 2 กลุ ม คื อ (1)
คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) สํานักงานคณบดี
พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ
แลวสงใหเลขานุการสวนงาน
4. เลขานุ ก ารส ว นงาน รวบรวมแบบสอบถามทั้ ง หมดส ง ให
ประธานคณะกรรมการ ผานทางสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
5. คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน
1. ใชขอมูลที่นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนในแตละ
ภาคการศึกษามาประมวล สรุป และ/หรือ
2. คณะกรรมการ (อนุ กรรมการ) จั ด ทํ า แบบสอบถามการ
ประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอรม
ปค.7)
3. นําแบบสอบถามเผยแพรในเว็บไซตสํานักงานสภาฯ
4. นักศึกษาตอบแบบสอบถาม โดยผานระบบออนไลน
5. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) รวบรวมขอมูล ประมวลผล และ
สรุปผลของแตละคณะวิชา

4. ผูเกี่ยวของที่เชิญมาสนทนากลุม
เพื่อใหทราบปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ที่ครอบคลุมมิติตางๆ มากขึ้น คณะกรรมการจึงเชิญผูเกี่ยวของ
ตามที่กําหนดไวในตารางที่ 4 หนา 10 มาสนทนากลุม โดยมีขั้นตอนการสนทนากลุมตามขอ 11.9 หนา 13
5. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
5.1 คณะกรรมการ สงขอมูล เอกสารใหหัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงาน ดานที่ 1 ตามที่
คณะกรรมการกําหนด
พร อมสรุ ปป ญหา อุป สรรค แนวทางการแกไขปญ หา และสิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน แลวเสนอคณะกรรมการ
5.2 คณะกรรมการสงแบบสอบถามใหเลขานุการสวนงานดําเนินการ
5.2.1 สงแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) ใหกับ
(1) คณะกรรมการประจําสวนงาน
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(2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดในสวนงาน
(3) สํานักงานคณบดี
แตละกลุมตามขอ (1) (2) (3) ประชุมในแตละกลุม แลวตอบแบบสอบถามฯ พรอมสรุป
ผลงานเดนของสวนงานในรอบปที่ผานมา ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา สิ่งที่
ตองการใหมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยสนับสนุน
คิดคะแนนคะแนนเฉลี่ย (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) แลวสงใหเลขานุการสวนงาน กลุม
ละ 1 ชุด
5.2.2 เลขานุ ก ารส ว นงานจั ด ส ง แบบสอบถามให ค ณะกรรมการโดยส งผ า นสํ า นั ก งานสภา
มหาวิทยาลัย
5.2.3 คณะกรรมการ แจงใหเลขานุการสวนงานดําเนินการประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ เรื่อง
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน และเขามา
ตอบแบบสอบถามการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ผานระบบ online
5.3 เอกสารที่จะตองจัดสงใหคณะกรรมการมีดังนี้
5.3.1 หัวหนาสวนงาน
- รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานจัดทําเปน
เลมเดียวกัน ตามรูปแบบ ในภาคผนวก 4 หนา 79
5.3.2 เลขานุการสวนงานรวบรวม
- แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวน
งาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) จาก (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) ภาควิชา สาขาวิชาทั้งหมดใน
สวนงาน (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทา ภาควิชา สาขาวิชา) (3) สํานักงานคณบดี
- แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน (แบบฟอรม ปค.5) ที่คณะกรรมการประจําสวน
งานไดประเมินใหคะแนนแลว
5.4 ฝ า ยเลขานุ ก าร นํ า แบบสอบถามการประเมิ น การบริ ห ารงานของคณะ (โดยนั ก ศึ ก ษา)
(แบบฟอรม ปค.7) เผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามผาน
ระบบ online
คณะกรรมการ รวบรวมสรุปขอมูล สรุปขอมูลของแตละคณะวิชา
5.5 คณะกรรมการ เชิ ญ ผู ที่เ กี่ย วของกับ การดําเนิน งานของส วนงาน และการปฏิบัติห นาที่ของ
หัวหนาสวนงาน อาทิ คณะกรรมการประจําสวนงาน ผูแ ทนบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย
เก า มาสนทนากลุ ม ในประเด็ น ต า งๆ อาทิ ผลงานเด น ของส ว นงานในรอบป ที่ ผ า นมา ป ญ หา อุ ป สรรค
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน (การสนทนากลุม ไมมีคะแนน)
กลุมผูเกี่ยวของที่เชิญมาสนทนากลุม ตามที่กําหนดในตารางที่ 4 หนา 10 และขั้ น ตอนตามที่
กําหนดในขอ 11.9 หนา 13
5.6 คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) รวบรวมขอมูลทั้งหมด มาตรวจสอบ สอบทาน แลวใหคะแนน
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) วิเคราะหประมวลขอมูล สรุปขอมูลทั้งหมดลงในแบบฟอรม ปค.9 หนา 61
5.7 คณะกรรมการสงสรุป ราง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิ บัติหน าที่ของหัวหนาสว นงาน (แบบฟอรม ปค.9) ใหหัว หนาส วนงานรับทราบผลการติดตาม และ
ประเมินผลในเบื้องตน แลวเชิญหัวหนาสวนงานมาสนทนาสอบถาม สอบทานในประเด็นตางๆ เพื่อประโยชน
ตอการติดตาม และประเมินผล รวมทั้งเปดโอกาสใหหัวหนาสวนงานไดชี้แจงในประเด็นตางๆ
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5.8 คณะกรรมการ เสนอ ราง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
5.9 เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ราง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แลว นายกสภามหาวิทยาลัย
แจงผลการติดตาม และประเมินผล ใหหัวหนาสวนงานนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน
ตอไป
6. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
6.1 นําคะแนนการดําเนินงานดานที่ 1 และดานที่ 2 มาคิดคะแนนเปนคารอยละ ทศนิยม 2 หลัก
(คะแนนเต็ม 100) ดังนี้
คะแนนดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนงาน มาจาก
รอยละ 70
คะแนนสวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
(ตามแผนมหาวิทยาลัย) + คะแนนสวนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.)
คะแนนดานที่ 2 ระดับมีการสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน
รอยละ 30
คะแนนรวม
คะแนนดานที่ 1 + คะแนนดานที่ 2
รอยละ 100
6.2 กําหนดระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนงาน ดังนี้
รอยละ
คะแนนรอยละ 90 ขึ้นไป
คะแนนรอยละ 80-89
คะแนนรอยละ 70-79
คะแนนรอยละ 60-69
คะแนนรอยละ 50-59
คะแนนนอยกวารอยละ 50

ระดับความสําเร็จ
ดีเดน
ดีมาก
ดี
พอใช/ปานกลาง
นอย
ตองปรับปรุง
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แผนภาพที่ 1 สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคประกอบ
1. ระดับความสําเร็จ
ในการดําเนินงาน
ของสวนงาน
(คาน้ําหนัก 70)

ตัวชี้วดั
สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป (ตามแผน
มหาวิทยาลัย)
(คาน้ําหนัก 40)

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

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

2. ระดับการมีสวน
รวมและความ
รวมมือของบุคลากร
ในสวนงาน
(คาน้ําหนัก 30)

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

3. การบริหารจัดการ
สวนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา
(ไมคิดคะแนน)

1. ใชขอมูลที่นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษามาประมวล สรุป และ/หรือ
2. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดทําแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา)
(แบบฟอรม ปค.7)
3. นักศึกษาตอบแบบสอบถาม โดยผานระบบออนไลน
4. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) รวบรวมขอมูล ประมวลผล และสรุปผลของแตละคณะวิชา
1. คณะกรรมการ เชิญผู เกี่ยวของ อาทิ ผูทรงวุ ฒิในคณะกรรมการประจําส วนงาน ผู แทนสายวิ ชาการ สาย
สนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา มาสนทนากลุมในประเด็นตางๆ อาทิ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาสวนงาน (การสนทนากลุม ไมมีคะแนน)
2. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) รวบรวมขอมูล ประมวลผล และสรุปผล

ขั้นตอนการประมวลผล

คะแนน
ดานที่ 1

การแปลความหมาย
รอยละ
ระดับความสําเร็จ
90 ขึ้นไป
ดีเดน
80-89
ดีมาก
70-79
ดี
60-69
พอใช/ปานกลาง
50-59
นอย
นอยกวา 50
ตองปรับปรุง
คะแนนผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน
(คะแนนดานที่ 1+2)

คะแนน
ดานที่ 2

1. คณะกรรมการจัดทํา ราง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล
2. คณะกรรมการสงสรุป ราง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล ใหหัวหนา
สวนงานรับทราบในเบื้องตน รวมทั้งเปด
โอกาสให หั ว หน า ส ว นงานได ชี้ แ จงใน
ประเด็นตางๆ
3. คณะกรรมการเสนอ ราง รายงานผล
การติ ด ตาม และประเมิ น ผลต อ สภา
มหาวิทยาลัย
4. นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ส งผลการ
ประเมิ น ให หั ว หน า ส ว นงานนํ า ไปใช
ประโยชนตอไป
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สวนที่ 3
แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (ขอ 9 ของขอบังคับฯ)
1.1 เพื่อประเมินระดับความสําเร็จของการบรรลุตามคํารับรองการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหัวหนา
สวนงาน
1.2 เพื่อประเมินความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน
1.3 เพื่อประเมินคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน
2. แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มีองคประกอบ 2 ดาน ดังนี้
ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จตามคํารับรองการปฏิบัติงาน (คาน้ําหนักรอยละ 60)
มีองคประกอบ 2 สวน คือ
สวนที่ 1 ผลการดํา เนิน งานตามแผนปฏิบัติร าชการประจําป (ตามแผนมหาวิ ทยาลั ย)
(คาน้ําหนักรอยละ 30)
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1) คณะกรรมการ แจงใหหัวหนาสว น งานรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามแผนมหาวิทยาลัย) โดยในการรายงานผลใหใชขอมูลเดียวกับที่สวนงาน
รายงานกับกองแผนงาน
พร อมสรุ ป ป ญ หา อุ ป สรรค แนวทางการแก ไขปญ หา สิ่งที่ตอ งการให มหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน ตามแบบฟอรม ปค.1 หนา 44
2) คิดคะแนนตามเกณฑที่กําหนด ในขอ 8.1 หนา 7 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
3) หัวหนาสวนงานเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานตามที่หัวหนาสวนงานเสนอ กับกองแผนงาน
แลวใหคะแนน
สํ า หรั บ ป ญ หาอุ ป สรรค แนวทางการแก ไ ขป ญ หา และสิ่ ง ที่ ต อ งการให ม หาวิ ท ยาลั ย สภา
มหาวิทยาลัย ชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
สวนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) (คาน้ําหนักรอยละ 30)
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1) คณะกรรมการ แจงหัวหนาสวนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
ปการศึกษา 2559 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
พรอมสรุปปญหา อุป สรรค ขอเสนอแนะ สิ่งที่ตองการให มหาวิทยาลั ย สภามหาวิ ทยาลั ย
สนับสนุน ตามแบบฟอรม ปค.3 หนา 50
2) หัวหนาสวนงานเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
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การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ใชคะแนนตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจงอยางเปน
ทางการ (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
สํ า หรั บ ป ญ หาอุ ป สรรค แนวทางการแก ไ ขป ญ หา และสิ่ ง ที่ ต อ งการให ม หาวิ ท ยาลั ย สภา
มหาวิทยาลัย ชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
ดานที่ 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล
(Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (คาน้ําหนักรอยละ 40)
ความเปนผูนํา (Leadership) ของหัวหนาสวนงานในการขับเคลื่อนสวนงาน อาทิ วิสัยทัศน
กลยุทธ การวางแผน การสื่อสารในองคกร ความสามารถในการแกไขปญหา การทํางานเปนทีม กระบวนการ
ในการขับเคลื่อน การทํางานเชิงรุก การริเริ่มในการสรางงานใหม การผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติใหเกิดผล
การทํางานใหทันตอสถานการณ การใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย
คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ของผูบริหารระดับสูงที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่
เพื่อใหการปฏิบัติงานสําเร็จ มี อาทิ (1) การรับฟงความคิดเห็น (2) มนุษยสัมพันธ (3) การตัดสินใจ (4)
คุณธรรม จริยธรรม (5) บุคลิกภาพ (6) ความสามารถดานการบริหาร (7) การปรับตัวและความยืดหยุน (8)
การประสานสัมพันธ (9) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (10) การคิดเชิงกลยุทธ

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

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1) คณะกรรมการแจงหัวหนาสวนงานเขียนสรุปรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน ประมาณ
1-2 หนากระดาษ A4 ตามแบบฟอรม ปค.5 หนา 53
2) หัวหนาสวนงาน สงใหรายงานตามขอ 1) ใหคณะกรรมการประจําสวนงาน ประเมินใหคะแนน
ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่สงผล
ตอความสําเร็จในการทํางาน (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
3) คณะกรรมการประจําสวนงาน สงผลการประเมินตามขอ 2) ใหเลขานุการสวนงาน
4) เลขานุการสวนงานสงใหคณะกรรมการโดยผานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ พิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
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3. สรุปองคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ คาน้ําหนักและวิธีการเก็บขอมูล
จากองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล นํามาสรุปได ดังแสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 สรุปองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคประกอบในการติดตาม
คาน้ําหนัก
วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล
และประเมินผลฯ
รอยละ
ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จตามคํารับรอง 60
การปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 สวนคือ
30 1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ส ว นที่ 1 ผลการดํ า เนิ น งานตาม
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป (ตามแผน
ราชการประจําป พ.ศ. 2560 (ตามแผนมหาวิทยาลัย) โดยใช
มหาวิทยาลัย)
ขอมูลเดียวกับที่หัวหนาสวนงานรายงานผลการดําเนินงานกับ
กองแผนงาน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ
(แบบฟอรม ปค.1)
2. คณะกรรมการพิ จ ารณาตรวจสอบ สอบทาน และให
คะแนน
สวนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการ
30 1. หัวหนาสวนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ศึกษาภายใน (สกอ.)
ภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2559 (แบบฟอรม ปค.3) (คา
คะแนนแปลงเปนรอยละ)
2. คณะกรรมการใช ค ะแนนตามที่ ค ณะกรรมการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาแจงอยางเปนทางการ
ด า นที่ 2 ความเป น ผู นํ า (Leadership) 40
1. หั ว หน า ส ว นงานเขี ย นสรุ ป รายงานความเป น ผู นํ า
ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะ
(Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวน
สวนบุคคล (Competency) ที่จําเปนตอ
บุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน
ประมาณ 1-2 หนากระดาษ A4 (แบบฟอรม ปค.5)
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
2. หั ว หน า ส ว นงานเสนอคณะกรรมการประจํ า ส ว นงาน
ประเมินใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
3. คณะกรรมการประจํ า ส ว นงานส ง ผลการประเมิ น ให
เลขานุการสวนงาน
4. เลขานุการสวนงานสงใหคณะกรรมการโดยผานสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย
5. คณะกรรมการ พิจารณาใหคะแนน (คาคะแนน แปลงเปน
รอยละ)
รวม
100
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4. ผูเกี่ยวของที่เชิญมาสนทนากลุม
เพื่อใหทราบปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ที่ครอบคลุมมิติตางๆ มากขึ้น คณะกรรมการจึงเชิญผูเกี่ยวของ
ตามที่กําหนดไวในตารางที่ 4 หนา 10 มาสนทนากลุม โดยมีขั้นตอนการสนทนากลุมตามขอ 11.9 หนา 13
5. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
5.1 คณะกรรมการ สงขอมูล เอกสารใหหัวหนาสวนงาน ดําเนินการ
5.1.1 รายงานผลการดําเนินงาน ดานที่ 1 ตามที่คณะกรรมการกําหนด
พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา และสิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยสนับสนุน แลวเสนอคณะกรรมการ
5.1.2 รายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน โดยดําเนินการดังนี้
- เขียนสรุปรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะ
สวนบุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน ประมาณ 1-2 หนากระดาษ A4 (แบบฟอรม
ปค.5)
- หัวหนาสวนงานสงรายงานใหคณะกรรมการประจําสวนงานประเมินใหคะแนน (ระดับคะแนน)
- คณะกรรมการประจําสวนงานสงผลการประเมินใหเลขานุการสวนงาน
- เลขานุการสวนงานรวบรวมสงใหคณะกรรมการ โดยผานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
5.2 เอกสารที่จะตองจัดสงใหคณะกรรมการมีดังนี้
5.2.1 หัวหนาสวนงาน
- รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานจัดทําเปน
เลมเดียวกัน ตามรูปแบบ ในภาคผนวก 4 หนา 79
5.2.2 เลขานุการสวนงานรวบรวม
- แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน (แบบฟอรม ปค.5) ที่คณะกรรมการประจําสวน
งานประเมินใหคะแนนแลว
5.3 คณะกรรมการ เชิ ญ ผู ที่เ กี่ย วของกับการดําเนิน งานของส ว นงาน และการปฏิบัติห นา ที่ของ
หัวหนาสวนงาน อาทิ คณะกรรมการประจําสวนงาน ผูแ ทนบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย
เก า มาสนทนากลุ มในประเด็ น ต า งๆ อาทิ ความเปน ผูนํา คุ ณลักษณะสว นบุ คคล รวมทั้ง ใหทราบปญหา
อุปสรรค ขอเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน (การสนทนากลุม ไมมีคะแนน)
กลุมผูเกี่ยวของที่เชิญมาสนทนากลุม ตามที่กําหนดในตารางที่ 4 หนา 10 และขั้ น ตอนตามที่
กําหนดในขอ 11.9 หนา 13
5.4 คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) รวบรวมขอมูลทั้งหมด มาตรวจสอบ สอบทาน แลวใหคะแนน
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) วิเคราะหประมวลขอมูล สรุปขอมูลทั้งหมดลงในแบบฟอรม ปค.9 หนา 61
5.5 คณะกรรมการสงสรุป ราง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิ บัติหน าที่ของหัวหนาสว นงาน (แบบฟอร ม ปค.9) ใหหัว หนาส วนงานรับทราบผลการติดตาม และ
ประเมินผลในเบื้องตน แลวเชิญหัวหนาสวนงานมาสนทนาสอบถาม สอบทานในประเด็นตางๆ เพื่อประโยชน
ตอการติดตาม และประเมินผล รวมทั้งเปดโอกาสใหหัวหนาสวนงานไดชี้แจงในประเด็นตางๆ
5.6 คณะกรรมการ เสนอ ราง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบตั ิหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
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5.7 เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ราง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แลว นายกสภา
มหาวิทยาลัยแจงผลการติด ตาม และประเมิน ผลใหหั วหนาส วนงานนําไปใชประโยชน ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานตอไป
6. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
6.1 นําคะแนนการดําเนินงานดานที่ 1 และดานที่ 2 มาคิดคะแนนเปนคารอยละ ทศนิยม 2 หลัก
(คะแนนเต็ม 100) ดังนี้
คะแนนดานที่ 1 ระดับความสําเร็จตามคํารับรองการปฏิบัติงาน มาจาก
รอยละ 60
คะแนนสวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
(ตามแผนมหาวิทยาลัย) + คะแนนสวนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.)
คะแนนดานที่ 2 ความเป น ผู นํ า (Leadership) ในการขั บ เคลื่ อ นส ว นงาน และ รอยละ 40
คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่
ของหัวหนาสวนงาน
คะแนนรวม
คะแนนดานที่ 1 + คะแนนดานที่ 2
รอยละ 100
6.2 กําหนดระดับความสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ดังนี้
รอยละ
คะแนนรอยละ 90 ขึ้นไป
คะแนนรอยละ 80-89
คะแนนรอยละ 70-79
คะแนนรอยละ 60-69
คะแนนรอยละ 50-59
คะแนนนอยกวารอยละ 50

ระดับความสําเร็จ
ดีเดน
ดีมาก
ดี
พอใช/ปานกลาง
นอย
ตองปรับปรุง
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แผนภาพที่ 2 สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคประกอบ
1. ระดับ
ความสําเร็จตาม
คํารับรองการ
ปฏิบัติงาน
(คาน้ําหนัก 60)

ตัวชี้วดั
สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป (ตามแผน
มหาวิทยาลัย)
(คาน้ําหนัก 30)

วิธีการเก็บขอมูล

ขั้นตอนการประมวลผล

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

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

2. ความเปนผูนํา
(Leadership) ใน
การขับเคลื่อน
สวนงาน และ
คุณลักษณะ
สวนบุคคล
(Competency)
ที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติหนาทีข่ อง
หัวหนาสวนงาน
(คาน้ําหนัก 40)

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

1. หัวหนาสวนงานเขียนสรุปรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการทํางาน ประมาณ 1-2 หนากระดาษ A4 (แบบฟอรม ปค.5)
เสนอใหคณะกรรมการประจําสวนงาน
2. คณะกรรมการประจําสวนงานพิจารณาใหคะแนน แลวสงใหเลขานุการสวน
งาน
3. เลขานุการสวนงานสงใหคณะกรรมการ
4. คณะกรรมการ พิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
1. คณะกรรมการ เชิญผูเกี่ยวของ อาทิ ผูทรงวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน
ผูแทนสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา มาสนทนากลุมในประเด็น
ตางๆ อาทิ ป ญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งพั ฒนาส วนงาน
(การสนทนากลุม ไมมีคะแนน)
2. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) รวบรวมขอมูล ประมวลผล และสรุปผล

การแปลความหมาย
รอยละ
ระดับความสําเร็จ
90 ขึ้นไป
ดีเดน
80-89
ดีมาก
70-79
ดี
60-69
พอใช/ปานกลาง
50-59
นอย
นอยกวา 50
ตองปรับปรุง
คะแนนผลการปฏิบตั ิหนาที่
ของหัวหนาสวนงาน
(คะแนนดานที่ 1+2)
1. คณะกรรมการจัดทํา ราง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล

คะแนน
ดานที่ 2

2. คณะกรรมการสงสรุป ราง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล ใหหัวหนา
สวนงานรับทราบในเบื้องตน รวมทั้งเปด
โอกาสให หั ว หน า ส ว นงานได ชี้ แ จงใน
ประเด็นตางๆ
3. คณะกรรมการเสนอ ราง รายงานผล
การติ ด ตาม และประเมิ น ผล ต อ สภา
มหาวิทยาลัย
4. นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ส งผลการ
ประเมิ น ให หั ว หน า ส ว นงานนํ า ไปใช
ประโยชนตอไป
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สวนที่ 4
แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน (ขอ 7 ของขอบังคับฯ)
1.1 เพื่อติ ดตามระดั บ ความสํ าเร็จและพัฒ นาการในการดําเนินงานของสวนงานที่ส อดคล องกับ
ทิศทาง และนโยบาย ตามที่สภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีกําหนด
1.2 เพื่อวัดระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน
1.3 เพื่อใหทราบปญหา อุปสรรค และใหขอเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน
2. แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
การติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของส ว นงาน ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561
มีองคประกอบ 4 ดาน ดังนี้
ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนงาน (คาน้ําหนักรอยละ 60)
มีองคประกอบ 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจา
ตอรองกับอธิการบดี) (คาน้ําหนักรอยละ 30)
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1) คณะกรรมการ แจงใหหัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
(ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) โดยในการรายงานผลใหใชขอมูลเดียวกับที่สวนงาน
รายงานกองแผนงาน
พร อมสรุ ป ป ญ หา อุ ป สรรค แนวทางการแก ไขปญ หา สิ่งที่ตอ งการให มหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน ตามแบบฟอรม ปค.1 หนา 44
2) คิดคะแนนตามเกณฑที่กําหนด ในขอ 8.1 หนา 7 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
3) หัวหนาสวนงานเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
สําหรับศูนย สถาบัน สํานัก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังไมไดมีการเจรจาตอกับอธิการบดี
ไมตองรายงานในสวนที่ 1 นี้
การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานตามที่หัวหนาสวนงานเสนอ กับกองแผนงาน
แลวใหคะแนน
สํ า หรั บ ป ญ หาอุ ป สรรค แนวทางการแก ไ ขป ญ หา และสิ่ ง ที่ ต อ งการให ม หาวิ ท ยาลั ย สภา
มหาวิทยาลัย ชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของ
หัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง)
(คาน้ําหนักรอยละ 10)
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1) คณะกรรมการ แจงใหหัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวน
งาน (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน
อยางนอย 3 เรื่อง)
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พร อมสรุ ป ป ญ หา อุ ป สรรค แนวทางการแกไขปญ หา สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน ตามแบบฟอรม ปค.2 หนา 47
2) คิดคะแนนตามหลักเกณฑที่กําหนด ขอ 8.2 หนา 7 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
3) หัวหนาสวนงานเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานตามที่หัวหนาสวนงานเสนอ แลวใหคะแนน
สํ า หรั บ ป ญ หาอุ ป สรรค แนวทางการแก ไ ขป ญ หา และสิ่ ง ที่ ต อ งการให ม หาวิ ท ยาลั ย สภา
มหาวิทยาลัย ชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
สวนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) (คาน้ําหนักรอยละ 20)
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1) คณะกรรมการ แจงหัวหนาสวนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
ปการศึกษา 2560 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
พรอมสรุปปญหา อุป สรรค ขอเสนอแนะ สิ่งที่ตองการให มหาวิทยาลั ย สภามหาวิ ทยาลั ย
สนับสนุน ตามแบบฟอรม ปค.3 หนา 50
2) หัวหนาสวนงานเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ใชคะแนนตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจงอยางเปน
ทางการ (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
สํ า หรั บ ป ญ หาอุ ป สรรค แนวทางการแก ไ ขป ญ หา และสิ่ ง ที่ ต อ งการให ม หาวิ ท ยาลั ย สภา
มหาวิทยาลัย ชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
ดานที่ 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน (คาน้ําหนักรอยละ 30)
การมี ส ว นร ว มและความร ว มมื อ ของบุ ค ลากรในส ว นงาน เป น ส ว นสํ า คั ญ ที่ จ ะช ว ยให ก าร
ดําเนินงานของสวนงาน และการบริหารงานของหัวหนาสวนงานประสบความสําเร็จ
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1) คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดทําแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) ตามแบบฟอรม ปค.4 หนา 51
2) คณะกรรมการ จัดสงแบบสอบถามฯ ใหเลขานุการสวนงาน เพื่อดําเนินการดังนี้
2.1 จัดสงใหกับ
(1) คณะกรรมการประจําสวนงาน
(2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทา ภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดในสวนงาน
(จัดสงใหแตละภาควิชา สาขาวิชา ละ 1 ชุด)
(3) สํานักงานคณบดี
สําหรับศูนย สถาบัน สํานัก มาจาก 2 กลุม คือ (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2)
สํานักงานคณบดี
แตละกลุมตามขอ (1)-(3) (คณะกรรมการประจําสวนงาน ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มี
ฐานะเทียบเทา ภาควิชา สาขาวิชา) สํานักงานคณบดี) จัดประชุมของแตละกลุม (แตละภาควิชา สาขาวิชา จัด
ประชุมของแตละภาควิชา สาขาวิชา) เพื่อตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) และคิดคาคะแนนเฉลี่ย (คาคะแนนแปลง
เปนรอยละ)
30

พรอมทั้งสรุปผลงานเดนของสวนงานในรอบปที่ผานมา จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการแกไข
และพัฒนา หลังจากนั้นจัดสงใหเลขานุการสวนงาน กลุมละ 1 ชุด (แตละภาควิชา สาขาวิชา สงภาควิชา
สาขาวิชา ละ 1 ชุด)
2.2 เลขานุการสวนงานรวบรวมแบบสอบถาม จากกลุมในขอ (1)-(3) (คณะกรรมการประจํา
สวนงาน ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทา ภาควิชา สาขาวิชา) สํานักงานคณบดี) สงใหประธาน
คณะกรรมการโดยผานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
การพิจารณาของคณะกรรมการ
1) คณะกรรมการ รวบรวมแบบสอบถามฯ ทั้งหมด
2) คณะกรรมการ พิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
สําหรับสรุปผลงานเดนของสวนงานในรอบปที่ผานมา จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการแกไขและ
พัฒนา คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
ดานที่ 3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน (คาน้ําหนักรอยละ 10)
เพื่อใหการดําเนินงานของสวนงานมีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง จึงกําหนดใหสวนงาน
จัดทําแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1) สวนงานโดยคณะกรรมการประจําสวนงาน นําขอเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนาจากรายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย การวิเคราะหตนเองของสวนงาน
การประชุมคณะกรรมการประจําสวนงาน เปนตน มาวิเคราะหจัดเรียงลําดับความสําคัญเรงดวนในการแกไข
ปญหาและพัฒนาสวนงาน จํานวนไมเกิน 5 เรื่อง
2) จัดทําแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน ตามแบบฟอรม ปค.6 หนา
56
3) หัวหนาสวนงาน เสนอรายงานแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน ตอ
คณะกรรมการ
การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ตรวจสอบ สอบทาน และพิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
ดานที่ 4 การบริหารจัดการสวนงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน)
นักศึกษาเปนผูที่มีความสําคัญ การรับฟงความคิดเห็นจากนักศึกษาจึงเปนสวนหนึ่งที่จะนํามาใช
ในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของสวนงานและหัวหนาสวนงานตอไป
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1) คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดทําแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) ตามแบบฟอรม ปค.7 หนา 58
2) ประธานคณะกรรมการฯ มีหนังสือถึงเลขานุการสวนงานแจงใหประชาสัมพันธใหนักศึกษา
ทราบเรื่องการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
และเขามาตอบแบบสอบถามทาง online
3) ฝายเลขานุการ นําแบบสอบถามฯ ไปเผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
4) นักศึกษาตอบแบบสอบถามทาง online
การพิจารณาของคณะกรรมการ
1) คณะกรรมการ รวบรวมขอมูลการตอบแบบสอบถามของนักศึกษา
2) วิเคราะหขอมูล สรุปผลขอมูลของแตละคณะวิชา
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สําหรับขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตางๆ คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวล
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
3. สรุปองคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ คาน้ําหนักและวิธีการเก็บขอมูล
จากองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล นํามาสรุปได ดังแสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 สรุ ป องค ป ระกอบ ค า น้ํ า หนั ก วิ ธี ก ารเก็ บ ข อ มู ล การติ ด ตาม และประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
องคประกอบในการติดตาม
คาน้ําหนัก
และประเมินผลฯ
รอยละ
ด า น ที่ 1 ระ ดั บ ค วาม สํ าเร็ จ ใน ก า ร 60
ดําเนิน งานของสว นงาน ประกอบดว ย 3
สวน คือ
ส ว นที่ 1 ผลการดํ า เนิ น งานตาม
30
แผนปฏิบัติการประจําป
(ตั ว ชี้ วั ด ค า เป า หมาย จากการเจรจา
ตอรองกับอธิการบดี)
(ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย สถาบัน
สํ า นั ก ยั ง ไม ไ ด มี ก ารเจรจาต อ รองกั บ
อธิการบดี ใหรายงานเฉพาะสวนที่ 2 และ
สวนที่ 3 คาน้ําหนักสวนละ 30)
ส ว นที่ 2 ผลการดํ า เนิ น งานตาม
นโยบายของหัวหนาสวนงาน
(เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนา
สวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไข
ปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง)

ส ว นที่ 3 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.)

ด า นที่ 2 ระดั บ การมี ส ว นร ว มและความ 30
รวมมือของบุคลากรในสวนงาน

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล

1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย
จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) โดยใชขอมูลเดียวกับที่
หัวหนาสวนงานรายงานกองแผนงาน (คาคะแนนแปลงเปน
รอยละ)
พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ
(แบบฟอรม ปค.1)
2. คณะกรรมการพิ จ ารณาตรวจสอบ สอบทาน และให
คะแนน
10 1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย
ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เฉพาะ
นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อ
พัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง (คา
คะแนนแปลงเปนรอยละ)
พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ
(แบบฟอรม ปค.2)
2. คณะกรรมการพิ จ ารณาตรวจสอบ สอบทาน และให
คะแนน
20 1. หัวหนาสวนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2560 (แบบฟอรม ปค.3) (คา
คะแนนแปลงเปนรอยละ)
2. คณะกรรมการใช ค ะแนนตามที่ ค ณะกรรมการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาแจงอยางเปนทางการ
1. คณะกรรมการ จั ด ส ง แบบสอบถามการประเมิ น การ
บริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวน
งาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) ใหเลขานุการสวนงาน
2. เลขานุการสวนงานจัดสงแบบสอบถามฯ ตามขอ 1 ใหกับ
2.1) คณะกรรมการประจําสวนงาน
2.2) ภาควิ ช า สาขาวิ ช า (รวมทั้ ง ที่ มี ฐ านะเที ย บเท า
ภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดในสวนงาน
2.3) สํานักงานคณบดี
3. แตละกลุมตามขอ 2.1)-2.3) จัดประชุมของแตละกลุม แลว
ตอบแบบสอบถามฯ กลุมละ 1 ชุด พรอมคิดคาคะแนนเฉลี่ย
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องคประกอบในการติดตาม
และประเมินผลฯ

คาน้ําหนัก
รอยละ

ดานที่ 3 แนวการปรับปรุงและพัฒนาการ 10
ดําเนินงานของสวนงาน

ดานที่ 4 การบริหารจัดการสวนงานตาม ไมคิด
ความคิดเห็นของนักศึกษา
คะแนน

รวม

100

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
(แตละภาควิชา สาขาวิชา จัดประชุมของแตละภาควิชา
สาขาวิชา)
สํ า หรั บ ศู น ย สถาบั น สํ า นั ก มาจาก 2 กลุ ม คื อ (1)
คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) สํานักงานคณบดี
พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ
แลวสงใหเลขานุการสวนงาน
4. เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถามทั้ง หมดสงให
ประธานคณะกรรมการ ผานทางสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
5. คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน
1. สวนงานโดยคณะกรรมการประจําสวนงาน นําขอเสนอแนะ
จุดที่ควรพัฒนาจากรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ข อ เสนอแนะจากสภามหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย การ
วิเคราะหตนเองของสวนงาน มาประชุมวิเคราะหจัดเรียงลําดับ
ความสํา คัญเรงด วนในการแก ไขป ญหาและพัฒนาสว นงาน
จํานวนไมเกิน 5 เรื่อง
2. จั ด ทํ า รายงานแนวทางการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการ
ดําเนินงานของสวนงาน (แบบฟอรม ปค.6)
3. คณะกรรมการ ตรวจสอบ สอบทาน และพิ จ ารณาให
คะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
1. ใชขอมูลที่นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนในแต
ละภาคการศึกษามาประมวล สรุป และ/หรือ
2. คณะกรรมการ (อนุ กรรมการ) จั ด ทํ า แบบสอบถามการ
ประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอรม
ปค.7)
3. นําแบบสอบถามเผยแพรในเว็บไซตสํานักงานสภาฯ
4. นักศึกษาตอบแบบสอบถาม โดยผานระบบออนไลน
5. คณะกรรมการ รวบรวมขอมูล ประมวลผล และสรุปผลของ
แตละคณะวิชา

4. ผูเกี่ยวของที่เชิญมาสนทนากลุม
เพื่อใหทราบปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ที่ครอบคลุมมิติตางๆ มากขึ้น คณะกรรมการจึงเชิญผูเกี่ยวของ
ตามที่กําหนดไวในตารางที่ 4 หนา 10 มาสนทนากลุม โดยมีขั้นตอนการสนทนากลุมตามขอ 11.9 หนา 13
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5. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
5.1 คณะกรรมการ สงขอมูล เอกสารใหหัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงาน ดานที่ 1 และ
ดานที่ 3 ตามที่คณะกรรมการกําหนด
พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา และสิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน แลวเสนอคณะกรรมการ
5.2 คณะกรรมการสงแบบสอบถามใหเลขานุการสวนงานดําเนินการ
5.2.1 สงแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) ใหกับ
(1) คณะกรรมการประจําสวนงาน
(2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดในสวนงาน
(3) สํานักงานคณบดี
แตละกลุมตามขอ (1) (2) (3) ประชุมในแตละกลุม แลวตอบแบบสอบถามฯ พรอมสรุป
ผลงานเดนของสวนงานในรอบปที่ผานมา ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา สิ่งที่
ตองการใหมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยสนับสนุน
คิดคะแนนคะแนนเฉลี่ย (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) แลวสงใหเลขานุการสวนงาน กลุม
ละ 1 ชุด
5.2.2 เลขานุการสวนงานจัดสงแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการ
ปฏิบตั ิหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) ใหคณะกรรมการโดยสงผานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
5.2.3 คณะกรรมการ แจงใหเลขานุการสวนงานดําเนินการประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ เรื่อง
การติดตาม และประเมินการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน และเขามาตอบ
แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ผานระบบ online
5.3 เอกสารที่จะตองจัดสงใหคณะกรรมการมีดังนี้
5.3.1 หัวหนาสวนงาน
- รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานโดยจัดทํา
เปนเลมเดียวกัน ตามรูปแบบ ในภาคผนวก 4 หนา 79
5.3.2 เลขานุการสวนงานรวบรวม
- แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวน
งาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) จาก (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) ภาควิชา สาขาวิชาทั้งหมดใน
สวนงาน (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทา ภาควิชา สาขาวิชา) (3) สํานักงานคณบดี
- แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน (แบบฟอรม ปค.5) ที่คณะกรรมการประจําสวน
งานประเมินใหคะแนนแลว
5.4 ฝ า ยเลขานุ ก าร นํ า แบบสอบถามการประเมิ น การบริ ห ารงานของคณะ (โดยนั ก ศึ ก ษา)
(แบบฟอรม ปค.7) เผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามผาน
ระบบ online
5.5 คณะกรรมการ รวบรวมสรุปขอมูลของแตละสวนงาน
5.6 คณะกรรมการ เชิ ญ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารงานของส ว นงาน อาทิ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการประจําสวนงาน ผูแทนบุคลากรสายวิชาการ ผูแทนสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา มาสนทนา
กลุมในประเด็นตางๆ อาทิ ผลงานเดนของสวนงานในรอบปที่ผานมา ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน (การสนทนากลุม ไมมีคะแนน)
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กลุมผูเกี่ยวของที่เชิญมาสนทนากลุม ตามที่กําหนดในตารางที่ 4 หนา 10 และขั้ น ตอนตามที่
กําหนดในขอ 11.9 หนา 13
5.7 คณะกรรมการ รวบรวมขอมูลทั้งหมด มาตรวจสอบ สอบทาน แลวใหคะแนน (คาคะแนนแปลง
เปนรอยละ) และสรุปวิเคราะหขอมูลของแตละสวนงาน
5.8 คณะกรรมการสงสรุป ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (แบบฟอรม ปค.9 หน า 61) ให หั ว หน า ส ว นงานรั บ ทราบผลการ
ติดตาม และประเมินผลในเบื้องตน รวมทั้งเปดโอกาสใหหัวหนาสวนงานไดชี้แจงในประเด็นตางๆ
5.9 คณะกรรมการ เสนอ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
5.10 เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แลว นายกสภามหาวิทยาลัย
แจงผลการติดตาม และประเมินผลใหหัวหนาสวนงานนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป
6. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
6.1 นําคะแนนการดําเนินงานดานที่ 1-3 มาคิดคะแนนเปนคารอยละ ทศนิยม 2 หลัก (คะแนนเต็ม
100) ดังนี้
คะแนนดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนงาน มาจาก
คะแนนสวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
(ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) +
คะแนนสวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน +
คะแนนสวนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
คะแนนดานที่ 2 ระดับมีการสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน
คะแนนดานที่ 3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน
คะแนนรวม
คะแนนดานที่ 1 + คะแนนดานที่ 2 + คะแนนดานที่ 3

รอยละ 60

รอยละ 30
รอยละ 10
รอยละ 100

6.2 กําหนดระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนงาน ดังนี้
รอยละ
คะแนนรอยละ 90 ขึ้นไป
คะแนนรอยละ 80-89
คะแนนรอยละ 70-79
คะแนนรอยละ 60-69
คะแนนรอยละ 50-59
คะแนนนอยกวารอยละ 50

ระดับความสําเร็จ
ดีเดน
ดีมาก
ดี
พอใช/ปานกลาง
นอย
ตองปรับปรุง
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แผนภาพที่ 3 สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
องคประกอบ

ตัวชี้วดั

วิธีการเก็บขอมูล

1. ระดับความสําเร็จ
ในการดําเนินงาน
ของสวนงาน
(คาน้ําหนัก 60)

สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป
(ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการ
เจรจาตอรองกับอธิการบดี)
(คาน้ําหนัก 30)

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

สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตาม
นโยบายของหัวหนาสวนงาน
(อยางนอย 3 เรื่อง)
(คาน้ําหนัก 10)
สวนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.)
(คาน้ําหนัก 20 )
2. ระดับการมีสวน
รวมและความรวมมือ
ของบุคลากรในสวน
งาน
(คาน้ําหนัก 30)
3. แนวทางการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงาน
ของสวนงาน
(คาน้ําหนัก 10)
4. การบริหารจัดการ
สวนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา
(ไมคิดคะแนน)

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

ขั้นตอนการประมวลผล

คะแนน
ดานที่ 1

คะแนนผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน
(คะแนนดานที่ 1+2+3)

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

1. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดทําแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงานและการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวน
งาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) สงใหเลขานุการสวนงาน
2. เลขานุการสวนงานสงแบบสอบถามใหผูเกี่ยวของตอบ คือ (2.1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2.2) ภาควิชา สาขาวิชา
(รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทา) ทั้งหมดในสวนงาน (2.3) สํานักงานคณบดี
ผูเกี่ยวของแตละกลุมดังกลาวจัดประชุมเพื่อตอบแบบสอบถาม กลุมละ 1 ชุด (ศูนย สถาบัน สํานัก มี 2 กลุม)
3. เลขานุการสวนงานรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด สงใหคณะกรรมการ
4. คณะกรรมการพิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
1. สวนงานโดยคณะกรรมการประจําสวนงาน จัดทํารายงานแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน โดย
จัดเรียงตามลําดับความสําคัญ ความจําเปนเรงดวน ไมเกิน 5 เรื่อง (แบบฟอรม ปค.6)
2. เสนอรายงานแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน ตอคณะกรรมการ
3. คณะกรรมการพิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
1. ใชขอมูลที่นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษามาประมวล สรุป และ/หรือ
2. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดทําแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอรม ปค.7)
3. นักศึกษาตอบแบบสอบถาม โดยผานระบบออนไลน
4. คณะกรรมการ รวบรวมขอมูล ประมวลผล และสรุปผล ของแตละคณะวิชา

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

1. คณะกรรมการจัดทํา ราง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล
คะแนน
ดานที่ 2

2. คณะกรรมการสงสรุป ราง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล ใหหัวหนา
สวนงานรับทราบในเบื้องตน รวมทั้งเปด
โอกาสให หั ว หน า ส ว นงานได ชี้ แ จงใน
ประเด็นตางๆ
3. คณะกรรมการเสนอ ราง รายงานผล
การติ ด ตาม และประเมิ น ผล ต อ สภา
มหาวิทยาลัย

คะแนน
ดานที่ 3

4. นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ส งผลการ
ประเมิ น ให หั ว หน า ส ว นงานนํ า ไปใช
ประโยชนตอไป

1. คณะกรรมการ เชิญผูเกี่ยวของ อาทิ ผูทรงวุฒิในคณะกรรมการประจําสวน
งาน ผูแทนสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา มาสนทนากลุมใน
ประเด็นตางๆ อาทิ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
สวนงาน (การสนทนากลุม ไมมีคะแนน)
29
2. คณะกรรมการ รวบรวมขอมูล ประมวลผล และสรุปผล
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สวนที่ 5
แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (ขอ 9 ของขอบังคับฯ)
1.1 เพื่อประเมินระดับความสําเร็จของการบรรลุตามคํารับรองการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหัวหนา
สวนงาน
1.2 เพื่อประเมินความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน
1.3 เพื่อประเมินคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน
2. แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีองคประกอบ 2 ดาน ดังนี้
ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จตามคํารับรองการปฏิบัติงาน (คาน้ําหนักรอยละ 60)
มีองคประกอบ 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจา
ตอรองกับอธิการบดี) (คาน้ําหนักรอยละ 30)
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1) คณะกรรมการ แจงใหหัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
(ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) โดยในการรายงานผลใหใชขอมูลเดียวกับที่สวนงาน
รายงานกองแผนงาน
พร อมสรุ ป ป ญ หา อุ ป สรรค แนวทางการแก ไขปญ หา สิ่งที่ตอ งการให มหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน ตามแบบฟอรม ปค.1 หนา 44
2) คิดคะแนนตามเกณฑที่กําหนด ในขอ 8.1 หนา 7 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
3) หัวหนาสวนงานเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
สําหรับศูนย สถาบัน สํานัก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังไมไดมีการเจรจาตอกับอธิการบดี
ไมตองรายงานในสวนที่ 1 นี้
การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานตามที่หัวหนาสวนงานเสนอ กับกองแผนงาน
แลวใหคะแนน
สํ า หรั บ ป ญ หาอุ ป สรรค แนวทางการแก ไ ขป ญ หา และสิ่ ง ที่ ต อ งการให ม หาวิ ท ยาลั ย สภา
มหาวิทยาลัย ชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญา
ของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง)
(คาน้ําหนักรอยละ 10)
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1) คณะกรรมการ แจงใหหัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวน
งาน (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน
อยางนอย 3 เรื่อง)
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พร อมสรุ ป ป ญ หา อุ ป สรรค แนวทางการแกไขปญ หา สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน ตามแบบฟอรม ปค.2 หนา 47
2) คิดคะแนนตามหลักเกณฑที่กําหนด ขอ 8.2 หนา 7 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
3) หัวหนาสวนงานเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานตามที่หัวหนาสวนงานเสนอ แลวใหคะแนน
สํ า หรั บ ป ญ หาอุ ป สรรค แนวทางการแก ไ ขป ญ หา และสิ่ ง ที่ ต อ งการให ม หาวิ ท ยาลั ย สภา
มหาวิทยาลัย ชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
สวนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) (คาน้ําหนักรอยละ 20)
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1) คณะกรรมการ แจงหัวหนาสวนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
ปการศึกษา 2560 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
พรอมสรุปปญหา อุป สรรค ขอเสนอแนะ สิ่งที่ตองการให มหาวิทยาลั ย สภามหาวิ ทยาลั ย
สนับสนุน ตามแบบฟอรม ปค.3 หนา 50
2) หัวหนาสวนงานเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ใชคะแนนตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจงอยางเปน
ทางการ (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
สํ า หรั บ ป ญ หาอุ ป สรรค แนวทางการแก ไ ขป ญ หา และสิ่ ง ที่ ต อ งการให ม หาวิ ท ยาลั ย สภา
มหาวิทยาลัย ชวยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
ดานที่ 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล
(Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (คาน้ําหนักรอยละ 40)
ความเปนผูนํา (Leadership) ของหัวหนาสวนงานในการขับเคลื่อนสวนงาน อาทิ วิสัยทัศน
กลยุทธ การวางแผน การสื่อสารในองคกร ความสามารถในการแกไขปญหา การทํางานเปนทีม กระบวนการ
ในการขับเคลื่อน การทํางานเชิงรุก การริเริ่มในการสรางงานใหม การผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติใหเกิดผล
การทํางานใหทันตอสถานการณ การใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย
คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ของผูบริหารระดับสูงที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่
เพื่อใหการปฏิบัติงานสําเร็จ มี อาทิ (1) การรับฟงความคิดเห็น (2) มนุษยสัมพันธ (3) การตัดสินใจ (4)
คุณธรรม จริยธรรม (5) บุคลิกภาพ (6) ความสามารถดานการบริหาร (7) การปรับตัวและความยืดหยุน (8)
การประสานสัมพันธ (9) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (10) การคิดเชิงกลยุทธ

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

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1) คณะกรรมการแจงหัวหนาสวนงานเขียนสรุปรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน ประมาณ
1-2 หนากระดาษ A4 ตามแบบฟอรม ปค.5 หนา 53
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2) หัวหนาสวนงาน สงใหรายงานตามขอ 1) ใหคณะกรรมการประจําสวนงาน ประเมินใหคะแนน
ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่สงผล
ตอความสําเร็จในการทํางาน (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
3) คณะกรรมการประจําสวนงาน สงผลการประเมินตามขอ 2) ใหเลขานุการสวนงาน
4) เลขานุการสวนงานสงใหคณะกรรมการโดยผานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ พิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
3. สรุปองคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ คาน้ําหนักและวิธีการเก็บขอมูล
จากองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล นํามาสรุปได ดังแสดงในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 สรุปองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
องคประกอบในการติดตาม
คาน้ําหนัก
และประเมินผลฯ
รอยละ
ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จตามคํารับรอง 60
การปฏิบัติงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ
ส ว นที่ 1 ผลการดํ า เนิ น งานตาม
30
แผนปฏิบัติการประจําป
(ตั ว ชี้ วั ด ค า เป า หมาย จากการเจรจา
ตอรองกับอธิการบดี)
(ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย สถาบัน
สํ า นั ก ยั ง ไม ไ ด มี ก ารเจรจาต อ รองกั บ
อธิการบดี ใหรายงานเฉพาะสวนที่ 2 และ
สวนที่ 3 คาน้ําหนักสวนละ 30)
ส ว นที่ 2 ผลการดํ า เนิ น งานตาม
นโยบายของหัวหนาสวนงาน
(เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนา
สวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไข
ปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง)

ส ว นที่ 3 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.)

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล

1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย
จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) โดยใชขอมูลเดียวกับที่
หัวหนาสวนงานรายงานกองแผนงาน (คาคะแนน แปลงเปน
รอยละ)
พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ
(แบบฟอรม ปค.1)
2. คณะกรรมการพิ จ ารณาตรวจสอบ สอบทาน และให
คะแนน
10 1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย
ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เฉพาะ
นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อ
พัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง (คา
คะแนนแปลงเปนรอยละ)
พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ
(แบบฟอรม ปค.2)
2. คณะกรรมการพิ จ ารณาตรวจสอบ สอบทาน และให
คะแนน
20 1. หัวหนาสวนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2560 (แบบฟอรม ปค.3) (คา
คะแนนแปลงเปนรอยละ)
2. คณะกรรมการใช ค ะแนนตามที่ ค ณะกรรมการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาแจงอยางเปนทางการ
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องคประกอบในการติดตาม
คาน้ําหนัก
และประเมินผลฯ
รอยละ
ด า นที่ 2 ความเป น ผู นํ า (Leadership) 40
ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะ
สวนบุคคล (Competency) ที่จําเปนตอ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน

รวม

100

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล
1. หั ว หน า ส ว นงานเขี ย นสรุ ป รายงานความเป น ผู นํ า
(Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน
ประมาณ 1-2 หนากระดาษ A4 (แบบฟอรม ปค.5)
2. หั ว หน า ส ว นงานเสนอคณะกรรมการประจํ า ส ว นงาน
ประเมินใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
3. คณะกรรมการประจํ า ส ว นงานส ง ผลการประเมิ น ให
เลขานุการสวนงาน
4. เลขานุการสวนงานสงใหคณะกรรมการโดยผานสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย
5. คณะกรรมการ พิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปน
รอยละ)

4. ผูเกี่ยวของที่เชิญมาสนทนากลุม
เพื่อใหทราบปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ที่ครอบคลุมมิติตางๆ มากขึ้น คณะกรรมการจึงเชิญผูเกี่ยวของ
ตามที่กําหนดไวในตารางที่ 4 หนา 10 มาสนทนากลุม โดยมีขั้นตอนการสนทนากลุมตามขอ 11.9 หนา 13
5. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
5.1 คณะกรรมการ สงขอมูล เอกสารใหหัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงาน ดานที่ 1 และ
ดานที่ 2 ตามที่คณะกรรมการกําหนด
พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา และสิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน แลวเสนอคณะกรรมการ
5.2 เอกสารที่จะตองจัดสงใหคณะกรรมการมีดังนี้
5.2.1 หัวหนาสวนงาน
- รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานโดยจัดทํา
เปนเลมเดียวกัน ตามรูปแบบ ในภาคผนวก 4 หนา 79
5.2.2 เลขานุการสวนงานรวบรวม
- แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน (แบบฟอรม ปค.5) ที่คณะกรรมการประจําสวน
งานประเมินใหคะแนนแลว
5.3 คณะกรรมการ เชิ ญ ผู ที่เ กี่ย วของกับการดําเนิน งานของส ว นงาน และการปฏิ บัติห นาที่ของ
หัวหนาสวนงาน อาทิ คณะกรรมการประจําสวนงาน ผูแ ทนบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย
เก า มาสนทนากลุ มในประเด็ น ต า งๆ อาทิ ความเปน ผูนํา คุ ณลักษณะสว นบุ คคล รวมทั้ง ใหทราบปญหา
อุปสรรค ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน (การสนทนากลุม ไมมีคะแนน)
กลุมผูเกี่ยวของที่เชิญมาสนทนากลุม ตามที่กําหนดในตารางที่ 4 หนา 10 และขั้ น ตอนตามที่
กําหนดในขอ 11.9 หนา 13
5.4 คณะกรรมการ รวบรวมขอมูลทั้งหมด มาตรวจสอบ สอบทาน แลวใหคะแนน (คาคะแนนแปลง
เปนรอยละ) และสรุปวิเคราะหขอมูลของแตละสวนงาน
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5.5 คณะกรรมการสงสรุป ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (แบบฟอรม ปค.9 หนา 61) ใหหัวหนาสวนงานรับทราบผลการ
ติดตาม และประเมินผลในเบื้องตน รวมทั้งเปดโอกาสใหหัวหนาสวนงานไดชี้แจงในประเด็นตางๆ
5.6 คณะกรรมการ เสนอ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
5.7 เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แลว นายกสภามหาวิทยาลัย
แจงผลการติดตาม และประเมินผลใหหัวหนาสวนงานนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานตอไป
6. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
6.1 นําคะแนนการดําเนินงานดานที่ 1 และดานที่ 2 มาคิดคะแนนเปนคารอยละ ทศนิยม 2 หลัก
(คะแนนเต็ม 100) ดังนี้
คะแนนดานที่ 1 ระดับความสําเร็จตามคํารับรองการปฏิบัติงาน มาจาก
รอยละ 60
คะแนนสวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
(ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) +
คะแนนสวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน +
คะแนนสวนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
คะแนนดานที่ 2 ความเป น ผู นํ า (Leadership) ในการขั บ เคลื่ อ นส ว นงาน และ รอยละ 40
คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน
คะแนนรวม
คะแนนดานที่ 1 + คะแนนดานที่ 2
รอยละ 100
6.2 กําหนดระดับความสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ดังนี้
รอยละ
คะแนนรอยละ 90 ขึ้นไป
คะแนนรอยละ 80-89
คะแนนรอยละ 70-79
คะแนนรอยละ 60-69
คะแนนรอยละ 50-59
คะแนนนอยกวารอยละ 50

ระดับความสําเร็จ
ดีเดน
ดีมาก
ดี
พอใช/ปานกลาง
นอย
ตองปรับปรุง
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แผนภาพที่ 4 สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
องคประกอบ
1. ระดับ
ความสําเร็จตาม
คํารับรองการ
ปฏิบัติงาน
(คาน้ําหนัก 60)

2. ความเปนผูนํา
(Leadership) ใน
การขับเคลื่อน
สวนงาน และ
คุณลักษณะ
สวนบุคคล
(Competency)
ที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติหนาทีข่ อง
หัวหนาสวนงาน
(คาน้ําหนัก 40)

ตัวชี้วดั

วิธีการเก็บขอมูล

สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป
(ตัวชี้วัด คาเปาหมาย
จากการเจรจาตอรองกับ
อธิการบดี)
(คาน้ําหนัก 30)

1. หัวหนาสวนงานรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารประจําป
(ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) ปงบประมาณ พ.ศ.
2561 (แบบฟอรม ปค.1) (ศูนย สถาบัน สํานัก ยังไมไดมีการเจรจาตอรองกับ
อธิการบดี ใหรายงานเฉพาะสวนที่ 2 และสวนที่ 3 คาน้าํ หนักสวนละ 30)
2. เสนอรายงานผลการดําเนินงาน ตอคณะกรรมการ
3. คณะกรรมการพิจารณาสอบทานและใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)

สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตาม
นโยบายของหัวหนาสวนงาน
(อยางนอย 3 เรือ่ ง)
(คาน้ําหนัก 10)

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

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

1. หัวหนาสวนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2560 (แบบฟอรม ปค.3)
2. คณะกรรมการใชคะแนนตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
รายงานอยางเปนทางการ (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
1. หัวหนาสวนงานเขียนสรุปรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการทํางาน ประมาณ 1-2 หนากระดาษ A4 (แบบฟอรม ปค.5)
เสนอใหคณะกรรมการประจําสวนงาน
2. คณะกรรมการประจําสวนงานพิจารณาใหคะแนน แลวสงใหเลขานุการสวน
งาน
3. เลขานุการสวนงานสงใหคณะกรรมการ
4. คณะกรรมการ พิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
1. คณะกรรมการ เชิญผูเกี่ยวของ อาทิ ผูทรงวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน
ผูแทนสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา มาสนทนากลุมในประเด็น
ตางๆ อาทิ ป ญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งพั ฒนาส วนงาน
(การสนทนากลุม ไมมีคะแนน)
2. คณะกรรมการ รวบรวมขอมูล ประมวลผล และสรุปผล

ขั้นตอนการประมวลผล

คะแนน
ดานที่ 1

การแปลความหมาย
รอยละ
ระดับความสําเร็จ
90 ขึ้นไป
ดีเดน
80-89
ดีมาก
70-79
ดี
60-69
พอใช/ปานกลาง
50-59
นอย
นอยกวา 50
ตองปรับปรุง
คะแนนผลการปฏิบตั ิหนาที่
ของหัวหนาสวนงาน
(คะแนนดานที่ 1+2)
1. คณะกรรมการจัดทํา ราง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล

คะแนน
ดานที่ 2

2. คณะกรรมการสงสรุป ราง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล ใหหัวหนา
สวนงานรับทราบในเบื้องตน รวมทั้งเปด
โอกาสให หั ว หน า ส ว นงานได ชี้ แ จงใน
ประเด็นตางๆ
3. คณะกรรมการเสนอ ราง รายงานผล
การติ ด ตาม และประเมิ น ผล ต อ สภา
มหาวิทยาลัย
4. นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ส งผลการ
ประเมิ น ให หั ว หน า ส ว นงานนํ า ไปใช
ประโยชนตอไป
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สวนที่ 6
แบบฟอรมที่ใชในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
แบบฟอรมที่ใชในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานและการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 รายชื่อแบบฟอรมที่ใชในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ชื่อยอ
ปค.1
ปค.2
ปค.3
ปค.4
ปค.5
ปค.6
ปค.7
ปค.8
ปค.9

ชื่อแบบฟอรม
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําป
ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
(โดยบุคลากร)
แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล
(Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน (โดยหัวหนาสวนงาน)
แบบรายงานแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน
แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา)
แบบบันทึกขอมูลการสนทนากลุม
สรุปรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน
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แบบ ปค.1
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
สวนงาน .............................................................
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ……………………………. (1 ตุลาคม …. ถึง 30 กันยายน ….)
1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) (ใชขอมูลเดียวกับที่รายงานกองแผนงาน)
(1)

เปาหมาย/นโยบาย/ตัวชี้วัด
เปาหมายที่ 1 เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล
นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

เปาหมาย

(2)

ผลการ
ดําเนินงาน

(3)

ผลการดําเนินงาน/
เปาหมาย
(2)/(1)

(4)

รอยละของ
เปาหมาย

(5)

คะแนน

% ของ (3)

นโยบายที่ 1.2 พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย
นโยบายที่ 1.3 พัฒนาประสบการณและคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
เปาหมายที่ 2 การเปนที่พึ่งของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
นโยบายที่ 2.1 พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกับบริการวิชาการ
นโยบายที่ 2.2 บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ
เปาหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยที่พรอมตอการเปลี่ยนแปลง)
นโยบายที่ 3.1 พัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ
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(1)

เปาหมาย/นโยบาย/ตัวชี้วัด

เปาหมาย

(2)

ผลการ
ดําเนินงาน

(3)

ผลการดําเนินงาน/
เปาหมาย

นโยบายที่ 3.2 พัฒนาบุคลากร

(2)/(1)

(4)

รอยละของ
เปาหมาย

(5)

คะแนน

% ของ (3)

นโยบายที่ 3.3 จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สําคัญ

คะแนนผลการดําเนินงาน

คะแนนจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล

คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ
คาน้ําหนัก
คะแนนที่ได

2. สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา
ปญหา/อุปสรรค

แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา

1
2
3

สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย
ใหการชวยเหลือหรือสนับสนุน

ลงชื่อหัวหนาสวนงาน ....................................................................................... วันที่ ...........................................................
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ตัวอยางวิธีการกรอกแบบฟอรมและการคิดคะแนน
(1)

เปาหมาย/นโยบาย/ตัวชี้วัด
เปาหมายที่ 1 เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล
นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา
- จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการเผยแพร
เปาหมายที่ 2 การเปนที่พึ่งของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
นโยบายที่ 2.1 พัฒนาดานการวิจัยและการสรางสรรค และการบูรณาการกับบริการ
วิชาการ
2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย
- จํานวนผลงานทีต่ ีพิมพเผยแพรในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI

คะแนนจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล

เปาหมาย

(2)

(3)

(4)

(5)

ผลการ
ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน/
เปาหมาย

รอยละของ
เปาหมาย

คะแนน

10 เรื่อง

9 เรื่อง

9/10 = 0.90

0.90 x 100 = 90
ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 10

1.00

1 เรื่อง

1 เรื่อง

1/1 =1.0

1.0x100 =100
เทากับเปาหมาย

3.50

(2)/(1)

คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ
คาน้ําหนัก
คะแนนที่ได

% ของ (3)

4.50
4.50/2=2.25
45
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แบบ ปค.2
ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน
สวนงาน .............................................................
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ……………………………. (1 ตุลาคม …. ถึง 30 กันยายน ….)
1. ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย
3 เรื่อง) (ไมซ้ํากับตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี)
นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนา
หรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เรื่อง)

(1)

เปาหมาย

(2)

ผลการ
ดําเนินงาน

(3)

ผลการดําเนินงาน/
เปาหมาย
(2)/(1)

(4)

รอยละของ
เปาหมาย

(5)

คะแนน

% ของ (3)

นโยบายการดําเนินการเพื่อพัฒนาสวนงาน
1.
2.

การดําเนินการเพื่อแกไขปญหาสวนงาน
3.

คะแนนผลการดําเนินงาน

คะแนนจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล

คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ
คาน้ําหนัก
คะแนนที่ได
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2. สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา
ปญหา/อุปสรรค

แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา

1
2
3

สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย
ใหการชวยเหลือหรือสนับสนุน

ลงชื่อหัวหนาสวนงาน ....................................................................................... วันที่ ...........................................................
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ตัวอยางวิธีการกรอกแบบฟอรมและการคิดคะแนน
นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนา
หรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เรื่อง)
นโยบายการดําเนินการเพื่อพัฒนาสวนงาน
1. จํานวนนักศึกษาที่ไดรับทุนแลกเปลี่ยนกับตางประเทศ
2. จํานวนขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันในตางประเทศ
การดําเนินการเพื่อแกไขปญหาสวนงาน
3. การปรับปรุงหองเรียนแลวเสร็จภายในมกราคม 2561
คะแนนผลการดําเนินงาน

คะแนนจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล

(1)

เปาหมาย

(2)

(3)

(4)

(5)

ผลการ
ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน/
เปาหมาย

รอยละของ
เปาหมาย

คะแนน

100 คน

120 คน

120/100 = 1.20

5.00

10 สถาบัน

9 สถาบัน

9/10 = 0.90

1.20 x 100 = 120
สูงกวาเปาหมายรอยละ 20
0.90 x 100 = 90
ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 10

ม.ค. 61

ธ.ค. 60

แลวเสร็จกอนเวลา
1 เดือน

4.50

(2)/(1)

คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ
คาน้ําหนัก
คะแนนที่ได

% ของ (3)

1.00

10.50
10.50/3=3.50
70.00

49

แบบ ปค.3
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
สวนงาน ...............................................................................................................
ปการศึกษา ............................ ระหวางวันที่ ..................................................................................................
องคประกอบ
1. การผลิตบัณฑิต

คะแนน
(จาก 5.00)

ระดับ
คุณภาพ

สรุปขอเสนอแนะ
ของกรรมการประเมินคุณภาพ

2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
คะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ

ขอเสนอแนะอื่นๆ ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ:

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

ลงชื่อหัวหนาสวนงาน ....................................................................................... วันที่ ...........................................................
หมายเหตุ ใชคะแนนที่ไดรับแจงอยางเปนทางการจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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แบบ ปค.4
แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
(โดยบุคลากร)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ………………….. (1 ตุลาคม …. ถึง 30 กันยายน ….)
สวนงาน....................................................................................
ผูประเมิน : คณะกรรมการประจําสวนงาน / ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทา) /
สํานักงานคณบดี

คําชี้แจง
1) แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน เปนการ
ประเมินเพื่อใหไดขอมูลภาพรวมของการบริหารสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน รวมทั้งการมีสวน
รวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน สําหรับใชประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามนี้จะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานตอไป
2) คณะกรรมการจะจัดสงแบบสอบถามใหเลขานุการสวนงาน เพื่อใหดําเนินการ ดังนี้
2.1 ส งแบบสอบถามให ผูเกี่ย วข องจํานวน 3 กลุม คื อ (1) คณะกรรมการประจํา สว นงาน (2) ภาควิช า
สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทา) ทั้งหมดในสวนงาน และ (3) สํานักงานคณบดี
แตละกลุมดังกลาวจัดประชุมเพื่อประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน แลวตอบแบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด (ภาควิชา สาขาวิชาละ 1 ชุด) พรอมผลงานเดนในรอบป จุดที่ควร
พัฒนา ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.2 เลขานุการสวนงานรวบรวมแบบสอบถามจากทั้ง 3 กลุม แลวจัดสงใหคณะกรรมการฯ โดยผานสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย
3) แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป มี 2 ขอ
สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอการบริหารงานของสวนงานและการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน จํานวน 13 ขอ
สวนที่ 3 ผลงานเดน จุดที่ควรพัฒนา ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
4) เกณฑการใหคาคะแนนในการตอบแบบสอบถาม แบงออกเปนดังนี้
5 คะแนน คุณลักษณะนัน้ มีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด
4 คะแนน คุณลักษณะนัน้ มีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมาก
3 คะแนน คุณลักษณะนัน้ มีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง
2 คะแนน คุณลักษณะนัน้ มีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับนอย
1 คะแนน คุณลักษณะนัน้ มีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับนอยที่สุด
N/A
ไมทราบ ไมมีขอมูล หรือไมสามารถประเมินในเรื่องนั้นได
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
สวนที่ 1: ขอมูลทั่วไป
 คณะกรรมการประจําคณะ/สวนงาน
 ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทา)
 สํานักงานคณบดี
1.2 การประชุม........................................................................................ ครั้งที่ ............... วันที่ ...................................
จํานวนผูเขารวมประชุม .................. คน จากทั้งหมด .................. คน
สําหรับรายชื่อผูเขารวมประชุมใหแนบทายแบบสอบถาม
1.1 กลุมผูประเมิน
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สวนที่ 2: ความคิดเห็นตอการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ขอ

ขอคําถาม

1

การกําหนดทิศทาง ไดแก วิสัยทัศน คานิยม เปาประสงค หรือผล
การดําเนินการที่คาดหวังของคณะโดยคํานึงถึงผูร ับบริการอยาง
ครอบคลุม
การสื่อสาร ถายทอด และสรางความเขาใจทิศทางขององคกรให
ผูบริหาร และประชาคมไดเขาใจอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
การสรางบรรยากาศที่ดี เพื่อสรางความผูกพันรวมมือทั่วทั้งองคกร
รวมทั้งสรางแรงจูงใจเพื่อผลักดันผลการปฏิบัติงานตามเปาหมาย
การกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
งาน และนําไปปรับปรุงการบริหารงาน พรอมทั้งการรายงานให
บุคลากรทราบ
การรับฟงความตองการ และขอมูลอื่นๆของผูรับบริการ และผูที่มี
สวนไดสวนเสียที่เหมาะสม และใชขอมูลในการปฏิบตั ิงาน
การจัดการขอรองเรียน ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นอยางมีประสิทธิผล
และทันทวงที รวมทั้งใชเปนสารสนเทศเพื่อปรับปรุงคุณภาพการ
ใหบริการ
สนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาอยางเหมาะสม และ
ครบถวนในทุกองคประกอบ
สนับสนุนและสงเสริมการจัดสวัสดิการ และการดูแลสวัสดิภาพ
ของนักศึกษาอยางเหมาะสม และครบถวน
ระบบในการสื่อสารกับนักศึกษา บุคลากร ผูรับบริการ ผูม ีสวนได
สวนเสียอื่น รวมทั้งสาธารณชน และสื่อมวลชนไดอยางเหมาะสม
การสนับสนุน และสรางแรงจูงใจ ความผาสุก และความผูกพัน
เพื่อใหบุคลากรสามารถสรางผลการดําเนินการที่ดี
การมอบหมายงาน และการกระจายอํานาจการบริหารงานไดตรง
ตามความสามารถของบุคลากร
ความสําเร็จของความรวมมือในการทํางาน และการสรางเครือขาย
ของคณะกับหนวยงานภายนอก ทั้งในและตางประเทศ
ความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ระดับความสําเร็จ/ การปฏิบัติ/
ความพึงพอใจ
5
4
3
2
1 N/A

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนน 5.00 คะแนน)
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ
*กรุณาคํานวณคะแนนเฉลี่ย และกรอกขอมูลในตารางดวย

สวนที่ 3: ผลงานเดน จุดที่ควรพัฒนา ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
3.1 ผลงานเดนในรอบปทผี่ านมา..............................................................................................................................................
3.2 จุดที่ควรพัฒนาในรอบปที่ผา นมา ......................................................................................................................................
3.3 ปญหาและอุปสรรค และแนวทางการแกไขและพัฒนา ....................................................................................................
3.4 สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยและหรือสภามหาวิทยาลัย ใหการชวยเหลือหรือสนับสนุน .................................................
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แบบ ปค.5
แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน
และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน (โดยหัวหนาสวนงาน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ……………………………. (1 ตุลาคม …. ถึง 30 กันยายน ….)
สวนงาน ................................................................... ชื่อหัวหนาสวนงาน ………………………………………………………………..
คําชี้แจง 1. การรายงานมี 2 ดาน

ดานที่ 1 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน
ดานที่ 2 คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่

2. ใหหัวหนาสวนงานเขียนสรุปความเปนผูนํา (Leadership) ที่ทานใชในการขับเคลื่อนสวนงานจนการทํางานประสบความสําเร็จ/มีความกาวหนา/สามารถแกไขปญหา อุปสรรคและพัฒนาการ
ทํางานของสวนงาน รวมทั้งคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน ประมาณ 1-2 หนากระดาษ A4
2.1 ความเปนผูนํา (Leadership) ของหัวหนาสวนงานในการขับเคลื่อนสวนงาน อาทิ วิสัยทัศน กลยุทธ การวางแผน การสื่อสารในองคกร ความสามารถในการแกไขปญหา การทํางาน
เปนทีม กระบวนการในการขับเคลื่อน การทํางานเชิงรุก การริเริม่ ในการสรางงานใหม การผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติใหเกิดผล การทํางานใหทันตอสถานการณ การใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย
2.2 คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ของผูบริหารระดับสูงที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหการปฏิบัติงานสําเร็จ มี อาทิ การรับฟงความคิดเห็น มนุษยสัมพันธ การ
ตัดสินใจ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ ความสามารถดานการบริหาร การปรับตัวและความยืดหยุน การประสานสัมพันธ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การคิดเชิงกลยุทธ
(อางอิงมาจาก สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
http://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/article/07_phaakhphnwk_ch_smrrthnathaangkaarbrihaar.pdf สมรรถนะหลักของนักบริหารระดับสูง)
3. หัวหนาสวนงานสงรายงานตามขอ 2 ใหคณะกรรมการประจําสวนงานประเมิน
4. คณะกรรมการประจําสวนงานพิจารณารายงานแบบ ปค.5 แลวประเมินใหคะแนน โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาใหคะแนนดังนี้
คะแนน
ความสําเร็จในการขับเคลื่อนสวนงาน/ระดับความพึงพอใจ
5
ความสําเร็จในการขับเคลื่อนสวนงาน/ความพึงพอใจ ระดับมากที่สดุ
4
ความสําเร็จในการขับเคลื่อนสวนงาน/ความพึงพอใจ ระดับมาก
3
ความสําเร็จในการขับเคลื่อนสวนงาน/ความพึงพอใจ ระดับปานกลาง
2
ความสําเร็จในการขับเคลื่อนสวนงาน/ความพึงพอใจ ระดับนอย
1
ความสําเร็จในการขับเคลื่อนสวนงาน/ความพึงพอใจ ระดับนอยทีส่ ุด
N/A
ไมมีขอมูลเพียงพอที่จะประเมิน
5. คณะกรรมการประจําสวนงาน สงรายงานแบบ ปค.5 ที่ประเมินผลตามขอ 4 แลวใหเลขานุการสวนงาน
6. เลขานุการสวนงานสงรายงานแบบ ปค.5 ใหคณะกรรมการ โดยผานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
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รายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่
ดาน

การดําเนินงาน

ดานที่ 1. ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน
1.
2.
3.
ดานที่ 2. คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่
1.
2.
3.
คะแนนจากการประเมิน (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
คะแนนการประเมินโดยคณะกรรมการประจําสวนงาน
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ
คะแนนจากการประเมิน (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ
คะแนนจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
คาน้ําหนัก
คะแนนที่ได
ลงชื่อหัวหนาสวนงาน ....................................................................................... วันที่ ...........................................................
คณะกรรมการประจําสวนงานในการประชุมครั้งที่ ........... วันที่ ............................................. จํานวนผูเ ขารวมประชุม .............. คน จากทั้งหมด .............. คน
สําหรับรายชื่อผูเขารวมประชุมใหแนบทายรายงาน
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ตัวอยางวิธีการกรอกแบบฟอรม
รายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่
ดาน

การดําเนินงาน

ดานที่ 1. ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน
1. การทํางานเชิงรุก
1. กําหนดใหมีวาระเชิงนโยบาย/เชิงพัฒนาสวนงานทุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงาน
2. มีระบบ กลไกการกํากับติดตามการทํางานอยางตอเนื่อง
2. การผลักดันนโยบายสูการปฏิบตั ิใหเกิดผล
1. การถายทอดนโยบายถึงระดับบุคคล
2. การกําหนด KPI ระดับบุคคล ทําใหแผนพัฒนาคณะบรรลุเปาหมายการทํางานที่กําหนดไวเฉลี่ย รอยละ 95
ดานที่ 2. คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่
1. การประสานสัมพันธ
สามารถประสานงาน และมีความสัมพันธที่ดีกับบุคลากรทุกระดับ จนทําใหงานของคณะสําเร็จ กาวหนาเปนตัวอยางที่ดีแกคณะอื่นๆ
เชน โครงการประหยัดพลังงาน
คะแนนจากการประเมิน (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
4.25
คะแนนการประเมินโดยคณะกรรมการประจําสวนงาน
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ
85.00
คะแนนจากการประเมิน (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ
คะแนนจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
คาน้ําหนัก
คะแนนที่ได
ลงชื่อหัวหนาสวนงาน ....................................................................................... วันที่ ...........................................................
คณะกรรมการประจําสวนงานในการประชุมครั้งที่ ........... วันที่ ............................................. จํานวนผูเ ขารวมประชุม .............. คน จากทั้งหมด .............. คน
สําหรับรายชื่อผูเขารวมประชุมใหแนบทายรายงาน
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แบบ ปค.6
แบบรายงานแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ……………………………. (1 ตุลาคม …. ถึง 30 กันยายน ….)
สวนงาน ...................................................................
คําชี้แจง 1. ใหสวนงานโดยคณะกรรมการประจําสวนงาน พิจารณาเรื่อง/ประเด็นที่มีความสําคัญ ความจําเปนเรงดวน ซึ่งอาจจะมาจาก 1) รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสวนงาน
2) ขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย /มหาวิทยาลัย 3) การวิเคราะหตนเองของสวนงาน 4) การประชุมคณะกรรมการประจําสวนงาน ฯลฯ จํานวนไมเกิน 5 เรื่อง แลวนํามาวางแผนปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงาน
2. สวนงานสงรายงานแบบฟอรม ปค.6 ใหคณะกรรมการ โดยสงผานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เรื่อง/ประเด็นทีม่ ีความสําคัญ ความจําเปนเรงดวน

แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา/ความกาวหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการ

เรื่องที่ 1

ระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ
ตามแผนที่กําหนด

เรื่องที่ 2
เรื่องที่ 3
เรื่องที่ 4
เรื่องที่ 5

คะแนนจากคณะกรรมการ ติดตาม และประเมินผล

คะแนนจากการประเมิน (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ
คาน้ําหนัก
คะแนนที่ได

ลงชื่อหัวหนาสวนงาน ....................................................................................... วันที่ ...........................................................
คณะกรรมการประจําสวนงานในการประชุมครั้งที่ ........... วันที่ ............................................. จํานวนผูเ ขารวมประชุม .............. คน จากทั้งหมด .............. คน
สําหรับรายชื่อผูเขารวมประชุมใหแนบทายรายงาน
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ตัวอยางวิธีการกรอกแบบฟอรม
เรื่อง/ประเด็นที่มีความสําคัญ ความจําเปนเรงดวน
เรื่องที่ 1 จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการมีจํานวน
นอย

เรื่องที่ 2 จํานวนนักศึกษาลดลง

คะแนนจากคณะกรรมการ ติดตาม และประเมินผล

แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา/ความกาวหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการ
1. จัดโครงการเขาคายการจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 3
โครงการ
1.1 อาจารยที่ทํางานเกิน 5 ปขึ้นไปและยังไมมีตาํ แหนงทางวิชาการ
1.2 อาจารยที่ทํางานไมเกิน 2 ปและยังไมมีตาํ แหนงทางวิชาการ
1.3 อาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการระดับ ผศ. ขึ้นไป
2. ตั้งงบประมาณใหไปอบรมการเขียนผลงานวิชาการกับหนวยงานองคกรตางๆ
จัดโครงการเปดบาน

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

คะแนนจากการประเมิน (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ
คาน้ําหนัก
คะแนนที่ได

ลงชื่อหัวหนาสวนงาน ....................................................................................... วันที่ ...........................................................
คณะกรรมการประจําสวนงานในการประชุมครั้งที่ ........... วันที่ ............................................. จํานวนผูเ ขารวมประชุม .............. คน จากทั้งหมด .............. คน
สําหรับรายชื่อผูเขารวมประชุมใหแนบทายรายงาน
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แบบ ปค. 7
แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา)
ปการศึกษา .....................................
ผูประเมิน : นักศึกษา

คําชี้แจง
1) แบบประเมินการบริหารงานของคณะฉบับนี้ เปนการประเมินเพื่อใหไดขอมูลภาพรวมของการบริหารงานของคณะ
สําหรับใชประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามนี้จะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงานตอไป
2) การตอบแบบสอบถามจะไมมีความสัมพันธกับผลการเรียน จึงขอความรวมมือตอบแบบสอบถาม และใหขอคิดเห็น
ในเชิงพัฒนาองคกร
3) แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป รวม 3 ขอ
สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอการบริหารงานของคณะ รวม 13 ขอ
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุงและพัฒนา
4) เกณฑการใหคาคะแนนในการตอบแบบสอบถาม แบงออกเปนดังนี้
5 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบตั ิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด
4 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบตั ิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมาก
3 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบตั ิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง
2 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบตั ิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับนอย
1 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบตั ิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับนอยทีส่ ุด
N/A
ไมทราบ ไมมีขอมูล หรือไมสามารถประเมินในเรื่องนั้นได

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษามากที่สุด
สวนที่ 1: ขอมูลทั่วไป
1. คณะ................................................................
2. ระดับปริญญา

 ปริญญาตรี  ปริญญาโท

 ปริญญาเอก

3. ระยะเวลาที่ศึกษาในคณะ

 1 ป
 5 ป

 3 ป
 7 ป

 2 ป
 6 ป

 4 ป
 8 ปขึ้นไป
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สวนที่ 2: นักศึกษาเห็นวาการบริหารงานคณะในดานตางๆ ตอไปนี้มีคุณภาพอยูในระดับใด
ดาน
/ขอ

รายละเอียดที่ประเมิน

1. การเรียนการสอน
1.1 จัดอาจารยที่มีคุณภาพมาทําการสอนในชั้นเรียนไดอยาง
เหมาะสม
1.2 การเสริมประสบการณวิชาชีพ เชน การฝกปฏิบตั ิ/ภาคสนาม
การดูงานนอกสถานที่ หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาสอน/
บรรยาย
1.3 จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ และใหคําปรึกษาไดอยาง
เหมาะสม
1.4 จัดใหมีหนวยงาน/บุคคลใหคาํ แนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการ
ใดใดที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม
1.5 จัดสภาพหองเรียน อุปกรณการสอน แหลงเรียนรูดวยตนเอง
เชน หองสมุด คอมพิวเตอร จุดเชือ่ มตออินเทอรเน็ต อยาง
เหมาะสม
2. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ
2.1 สนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรม หรือเขารวม
กิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม
2.2 มีการจัดกิจกรรมที่เนนใหนักศึกษาของคณะไดทําความรูจัก
กันอยางเหมาะสม
2.3 มีการประชาสัมพันธขาวสารตางๆถึงนักศึกษา มีชองทางรับ
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักศึกษาอยางเหมาะสม
2.4 มีการจัดสรรทุนการศึกษา และดําเนินการจัดสรร
ทุนการศึกษาประเภทตางๆ ใหกับนักศึกษาไดอยางเหมาะสม
3. สิ่งแวดลอมและกายภาพของคณะ
3.1 มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตของนักศึกษา
ภายในคณะอยางเหมาะสม
3.2 มีการจัดสถานที่นั่งพักระหวางรอเรียน และในยามวางไดอยาง
เหมาะสม
3.3 มีการดูแลความสะอาด สุขลักษณะ สุนทรียภาพของอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอมภายในคณะไดอยางเหมาะสม
3.4 มีมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและทรัพยสิน
ขณะดํารงชีวิตอยูภายในคณะไดอยางเหมาะสม

ระดับความเห็น (ทําเครื่องหมาย )
มาก มาก ปาน นอย นอย N/A
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
5
4
3
2
1
-

สวนที่ 3: ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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แบบ ปค. 8
แบบบันทึกขอมูลจากการสนทนากลุม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ..............................
สวนงาน................................................................................
ผูใหขอมูล ........................................................................................ ตําแหนง ................................................................
ระยะเวลาทีป่ ฏิบัตงิ าน ............................................... ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง ...........................................................
คําถามที่ 1 ...... .................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
คําตอบ (สรุปสาระสําคัญ)
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
คําถามที่ 2 ...... .................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
คําตอบ (สรุปสาระสําคัญ)
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
คําถามที่ 3 ...... .................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
คําตอบ (สรุปสาระสําคัญ)
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
วันที่ ...........................................................
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แบบ ปค. 9
สรุปรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. …………………… (1 ตุลาคม …. ถึง 30 กันยายน ....)
สวนงาน ............................................... ชื่อหัวหนาสวนงาน .................................................... (ระยะเวลาปฏิบัติงาน......วัน)
ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการ
คาน้ําหนัก
คะแนนที่ได
(รอยละ)
(รอยละ)
ดําเนินงานของสวนงาน มี ….. ดาน
ดานที่ 1

ผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการ
คาน้ําหนัก
คะแนนที่ได
(รอยละ)
(รอยละ)
ปฏิบัติหนาทีข่ องหัวหนาสวนงาน มี ..... ดาน
ดานที่ 1

ดานที่ 2

ดานที่ 2

ดานที่ 3

ดานที่ 3

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

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

รวมคะแนน

100

รวมคะแนน

100

1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา
..............................................................................................................................................................
2. เรื่องที่ควรดําเนินการโดยเรงดวน/เรื่องที่มีความกังวล
..............................................................................................................................................................
3. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคณะ
..............................................................................................................................................................
4. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
..............................................................................................................................................................
5. คณบดี/หัวหนาสวนงานฯ
..............................................................................................................................................................
6. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี/หัวหนาสวนงานฯ
..............................................................................................................................................................
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ตัวอยาง
สรุปรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)
คณะ AAA คณบดี BBBB (ระยะเวลาปฏิบัติงานปงบประมาณ พ.ศ. 2561 303 วัน)
ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
ผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการ
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการ
คาน้ําหนัก
คะแนนที่ได
คาน้ําหนัก
คะแนนที่ได
(ร
อ
ยละ)
(ร
อ
ยละ)
(ร
อ
ยละ)
(รอยละ)
ดําเนินงานของสวนงาน มี 4 ดาน
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน มี 2 ดาน
ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของ 60
52.00
ด า นที่ 1 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ตามคํ า รั บ รองการ 60
52.00
สวนงาน ประกอบดวย 3 สวน
ปฏิบัติงาน ประกอบดวย 3 สวน
สวนที่ 1 ผลการดํ าเนิน งานตามแผนปฏิบั ติ
30
25.50
ส ว นที่ 1 ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ
30
25.50
การประจําป
การประจําป
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของ
10
8.50
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของ
10
8.50
หัวหนาสวนงาน
หัวหนาสวนงาน
สวนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
20
18.00
ส ว นที่ 3 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
20
18.00
ภายใน (สกอ.)
ภายใน (สกอ.)
ดานที่ 2 ระดั บการมีสวนร วมและความรวมมื อ 30
24.00
ดานที่ 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
40
38.00
ของบุคลากรในสวนงาน
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ที่จําเปนตอการ
ดานที่ 3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาผลการ 10
8.50
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ดําเนินงานของสวนงาน
ด า นที่ 4 การบริ ห ารจั ด การส ว นงานตามความ ไมคิดคะแนน
-คิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน)
รวมคะแนน
100
84.50
รวมคะแนน
100
90.00

62

1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา
..............................................................................................................................................................
2. เรื่องที่ควรดําเนินการโดยเรงดวน/เรื่องที่มีความกังวล
..............................................................................................................................................................
3. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคณะ
..............................................................................................................................................................
4. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
..............................................................................................................................................................
5. คณบดี/หัวหนาสวนงานฯ
..............................................................................................................................................................
6. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี/หัวหนาสวนงานฯ
..............................................................................................................................................................
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ภาคผนวก 2
สรุปจํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานที่จะตองดําเนินการติดตาม และประเมินผล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. จํานวนสวนงานที่จะตองติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
1.1 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ลง
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยมีสวนงาน จํานวน 21 สวนงาน
1.2 ตามข อบั งคั บ มหาวิ ทยาลัย ศิล ปากรวาดว ยหลักเกณฑ วิ ธีการติ ดตาม และประเมิน ผลการ
ดํ าเนิ นงานของสวนงาน และการปฏิ บั ติ หนาที่ ของคณบดี แ ละหั ว หน า ส ว นงานที่ เ รี ย กชื่ ออย า งอื่ น ที่ มีฐ านะ
เทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ขอ 3 สวนงาน หมายถึง คณะหรือสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
แตไมรวมถึง สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี
1.3 สภามหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ชอบให ป รั บ สถานภาพของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา เป น กองภายใต
สํานักงานอธิการบดี
ดังนั้น จํานวนสวนงานที่จะตองติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจํานวน 18 สวนงาน แบงเปน
- คณะวิชา
จํานวน 14 สวนงาน
- ศูนย สถาบัน สํานัก
จํานวน 3 สวนงาน
- บัณฑิตวิทยาลัย
จํานวน 1 สวนงาน
2. จํานวนหัวหนาสวนงานที่จะตองติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่
2.1 ขอ 11 ของขอบังคับฯ กําหนดวา ในกรณีที่หัวหนาสวนงานปฏิบัติหนาที่ในรอบปงบประมาณนั้น
มามากกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันแตไมเกินสองรอยสี่สิบวัน ใหการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ในรอบป
นั้น เปนไปเพื่อการใหขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคลองกับทิศทาง
และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ในกรณี ที่ หั ว หน า ส ว นงานปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นรอบป ง บประมาณนั้ น มาไม เ กิ น หนึ่ ง ร อ ยยี่ สิ บ วั น
คณะกรรมการอาจพิจารณายกเวนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานในรอบนั้น
ตอสภามหาวิทยาลัยได
2.2 คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เห็นชอบใหยกเวนการ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานที่ทําหนาที่รักษาการแทน
2.3 คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เห็นชอบใหยกเวนการ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานที่ครบวาระการดํารงตําแหนง หรือ ลาออก กอน
สิ้นปงบประมาณ
ดั งนั้ น จํ า นวนหั วหน าส วนงานที่ จ ะต องติ ดตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ หน า ที่ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจํานวน 16 ราย และ 15 ราย ตามลําดับ
รายละเอี ย ดจํ า นวนส ว นงานและหั ว หน า ส ว นงานที่ จ ะต อ งดํ า เนิ น การติ ด ตาม และประเมิ น ผล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีดังนี้
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ที่
1
2

3

ชื่อสวนงาน

ชื่อหัวหนาสวนงาน/วาระการดํารงตําแหนง

คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ
คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร

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

คณะโบราณคดี

ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว
14 พ.ย. 56 - 13 พ.ย. 60
ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว
รักษาการแทนคณบดี 14 พ.ย. 60 – 14 มี.ค. 61
ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว
15 มี.ค. 61 – 14 มี.ค. 65
อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล
9 ต.ค. 59 - 8 ต.ค. 63

รองศาสตราจารย ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล
14 ก.ย. 57 - 13 ก.ย. 61
อาจารย ดร.นนท คุณค้ําชู
14 ก.ย. 61 – 13 ก.ย. 65

4

คณะมัณฑนศิลป

5

คณะอักษรศาสตร

6

คณะศึกษาศาสตร

7

คณะวิทยาศาสตร

8

คณะเภสัชศาสตร

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

9

คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

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

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ
12 ก.ค. 58 - 11 ก.ค. 62
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ
14 ธ.ค. 58 - 13 ธ.ค. 62
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี
13 มิ.ย. 60 - 12 มิ.ย. 64

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

ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่
ปงบประมาณ
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
//
/
ปฏิบัติหนาที่
ครบปงบประมาณ
ประมาณ 135 วัน
/
/////
ครบปงบประมาณ ครบวาระ 13 ก.ย. 61
///
ปฏิบัติหนาที่
ประมาณ 17 วัน
/
/
ครบปงบประมาณ
ปฏิบัติหนาที่
ประมาณ 244 วัน
/
ปฏิบัติหนาที่
ประมาณ 357 วัน
/
ครบปงบประมาณ
/
ครบปงบประมาณ
///
ปฏิบัติหนาที่
ประมาณ 110 วัน
/
ปฏิบัติหนาที่
ประมาณ 333 วัน
////
รักษาการ
(ยกเวนการประเมิน)
-

10 คณะดุริยางคศาสตร

อาจารยดําริห บรรณวิทยกิจ
9 ก.ย. 57 - 8 ก.ย. 61 (ลาออก 1 ส.ค. 61)
อาจารยวุฒิชัย เลิศสถากิจ
9 ก.ย. 61 – 8 ก.ย. 65

/
ครบปงบประมาณ
-

11 คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร

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

12 คณะวิทยาการจัดการ

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

/
ปฏิบัติหนาที่
ประมาณ 304 วัน
/
ครบปงบประมาณ

/
ครบปงบประมาณ
/
ครบปงบประมาณ
/
ครบปงบประมาณ
/
ครบปงบประมาณ
/
ครบปงบประมาณ
//
ปฏิบัติหนาที่
ประมาณ 144 วัน
/////
ลาออก 1 ส.ค. 61
///
ปฏิบัติหนาที่
ประมาณ 22 วัน
/
ครบปงบประมาณ
/
ครบปงบประมาณ
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ที่

ชื่อสวนงาน

13 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
14 วิทยาลัยนานาชาติ
15 บัณฑิตวิทยาลัย

16 สํานักหอสมุดกลาง
17 ศูนยคอมพิวเตอร

ชื่อหัวหนาสวนงาน/วาระการดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สมศักดิ์ ชาติน้ําเพชร
9 ก.ย. 59 - 8 ก.ย. 63

ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่
ปงบประมาณ
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
/
/
ครบปงบประมาณ
ครบปงบประมาณ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล
15 ก.ค. 59 - 14 ก.ค. 63
รองศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ
13 ก.ค. 57 - 12 ก.ค. 61
รองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน นันทานิช
13 ก.ค. 61 – 12 ก.ค. 65

/
ครบปงบประมาณ
/
ครบปงบประมาณ
-

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน
8 พ.ย. 58 - 7 พ.ย. 62
ผูชวยศาสตราจารยฉัตรชัย เผาทองจีน
2 พ.ย. 59 - 1 พ.ย. 63

/
ครบปงบประมาณ
/
ปฏิบัติหนาที่
ประมาณ 333 วัน
/
ครบปงบประมาณ

18 หอศิลป

อาจารย ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท
9 ต.ค. 57 - 8 ต.ค. 61
รวมจํานวนสวนงาน
18 สวนงาน
สรุป จํานวนหัวหนาสวนงาน แบงตามกลุม ดังนี้
/
ปฏิบัติหนาที่ 240 วันขึ้นไป ถึง ครบปงบประมาณ
//
ปฏิบัติหนาที่มากกวา 120 วัน แตไมเกิน 240 วัน
(ประเมินเพื่อใหขอเสนอแนะ)
/// ปฏิบัติหนาที่นอยกวา 120 วัน
(เสนอสภามหาวิทยาลัย ขอยกเวนการประเมิน)
//// รักษาการแทน (ยกเวนการประเมิน)
///// ครบวาระการดํารงตําแหนง หรือ ลาออก กอนสิ้นปงบประมาณ
(เสนอสภามหาวิทยาลัย ขอยกเวนการประเมิน)

/
ครบปงบประมาณ
/////
ครบวาระ 12 ก.ค. 61
///
ปฏิบัติหนาที่
ประมาณ 80 วัน
/
ครบปงบประมาณ
/
ครบปงบประมาณ
/
ครบปงบประมาณ

จํานวน
15
1

จํานวน
14
1

1

3

1
-

3

หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2561
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ภาคผนวก 3
ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
1. ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวน
งานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560)
ลําดับ
วัน เดือน ป
ที่
1 8 ธันวาคม 2560

2

21 ธันวาคม 2560

3

15 มกราคม 2561

4

ภายใน
2 กุมภาพันธ 2561

5

14 กุมภาพันธ 2561

6

15-16 กุมภาพันธ
2561
ภายใน
19 กุมภาพันธ 2561

7

8

20 กุมภาพันธ 2561

9

ภายใน
20 กุมภาพันธ 2561

การดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560 พิจารณา
- ราง แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
- แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบบ กลไก และมาตรการฯ
ประชุมคณะอนุกรรมการพิ จารณาระบบ กลไก และมาตรการฯ ครั้งที่ 1/2560
พิจารณา อาทิ องคประกอบ คาน้ําหนัก การเก็บขอมูล แบบสอบถาม เปนตน แลว
เสนอคณะกรรมการพิจารณาตอไป
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 พิจารณา
1. ราง แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. ร าง คู มื อ การติ ด ตาม และประเมิ นผลการดํ าเนิน งานของสว นงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ประธานคณะกรรมการ มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ
ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หน า ที่ ของหั ว หน า ส ว นงาน ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 และประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 พิจารณา
ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หน า ที่ ของหั ว หน า ส ว นงาน ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 และประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะกรรมการ นํ า ข อเสนอแนะของที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย มาดํ า เนิ น การ
ปรับแกไข (ถามี)
- เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย ประกาศใช คูมือ การติดตาม และประเมินผลการ
ดํ า เนิ น งานของส ว นงาน และการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องหั ว หน า ส ว นงาน ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ฝายเลขานุการ นําคูมือ เผยแพรในเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการ มอบหมายใหอธิการบดี (ในฐานะกรรมการ) ชี้แจง เรื่อง ระบบการ
ติด ตาม และประเมิ นผลการดํ าเนิน งานของส วนงาน และการปฏิ บัติ หนา ที่ข อง
หัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 แกหัวหนาสวนงาน (อาจจะชี้แจงในการประชุม กบม.) เพื่อความเขาใจในการ
ดําเนินงาน
คณะกรรมการ ดําเนินการ
1. มีหนังสือถึงหัวหนาสวนงาน
1.1 จัดสง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิ บัติหน าที่ของหัวหนาสว นงาน ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
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ลําดับ
ที่

วัน เดือน ป

การดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.2 แจงใหหัวหนาสวนงาน ดําเนินการจัดทํา รายงานผลการดําเนินงานของ
สว นงาน และการปฏิบั ติหนา ที่ของหัว หนา สว นงาน ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ.
2560 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) ตามที่คณะกรรมการกําหนดในคูมือฯ
และจัดสงคณะกรรมการ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2561
(ตามขอ10 (3) ใหหัวหนาสวนงานจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ
เสนอคณะกรรมการภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ
เนื่องจากเปนการติดตาม และประเมินผลครั้งแรก ระยะเวลาจึงยังไมเปนไป
ตามข อบั งคั บ คณะกรรมการจึง กํา หนดให สง รายงานภายใน 60 วั นนั บแตวั น ที่
คณะกรรมการมีหนังสือแจงใหหัวหนาสวนงานดําเนินการ ซึ่งจะครบกําหนดวันเสาร
ที่ 21 เมษายน 2561 แตเนื่องจากเปนวันหยุด จึงใหสงเปนวันจันทรที่ 23 เมษายน
2561)
1.3 เสนอชื่อผูเกี่ยวของที่จะเขารวมสนทนากลุม ภายในวันที่ 23 มีนาคม
2561
2. มีหนังสือถึงเลขานุการสวนงาน ใหดําเนินการ
2.1 จั ดสงแบบสอบถาม ตามแบบฟอรม ปค.4 เพื่อใหเลขานุการส วนงาน
จัดสงใหกับ
(1) คณะกรรมการประจําสวนงาน
(2) ภาควิ ชา/สาขาวิ ชา (รวมทั้ งที่ มี ฐานะเที ยบเท าภาควิ ชา สาขาวิ ชา)
ทั้งหมดในสวนงาน
(3) สํานักงานคณบดี
โดยให แตล ะกลุมดั งกลา วประชุ มรว มกั น เพื่อตอบแบบสอบถามการ
ประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดย
บุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) แลวจัดสงใหเลขานุการสวนงาน กลุมละ 1 ชุด ภายใน
วันที่ 18 เมษายน 2561
หลังจากนั้น เลขานุการสวนงานรวบรวมสง คณะกรรมการ ภายใน
วันที่ 23 เมษายน 2561
2.2 ใหเลขานุการสวนงาน ประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบเรื่องการติดตาม
และประเมินผลฯ และขอความรวมมือตอบแบบสอบถามผานระบบ online
2.3 เสนอชื่อผูเกี่ยวของที่จะเขารวมสนทนากลุม (สายสนับสนุน) ภายในวันที่
23 มีนาคม 2561

10
11
12

ภายใน
23 มีนาคม 2561
ภายใน
11 เมษายน 2561
ภายใน
23 เมษายน 2561

3. ฝายเลขานุการ นําแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) (แบบฟอรม ปค.7) แขวนในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ใหนักศึกษาตอบขอมูลทาง online โดยใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามไดถึง
ภายในวันที่ 23 เมษายน 2561
หัวหนาสวนงาน เลขานุการสวนงาน เสนอชื่อผูเกี่ยวของที่เขารวมสนทนากลุม ตอ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการฯ มีหนังสือถึงผูเกี่ยวของเชิญเขารวมสนทนา/สนทนากลุม
1. หัวหนาสวนงาน จัดสง รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559-30
กันยายน 2560) ตอคณะกรรมการ
2. เลขานุการสวนงาน รวบรวมเอกสารสงใหคณะกรรมการ ดังนี้
2.1 แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของหัวหนาสวนงาน และการ
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ลําดับ
ที่

13

14
15
16

17

18

19

20
21

วัน เดือน ป

การดําเนินการ

ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4)
2.2 แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และ
คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน (โดย
หัวหนาสวนงาน) (แบบฟอรม ปค.5) (รวบรวมมาจากคณะกรรมการประจําสวนงาน)
3. วันสุดทายที่นักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ
(โดยนักศึกษา) (แบบฟอรม ปค.7)
2 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2561 พิจารณา
1. รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) จํานวน 18
สวนงาน
2. ขอมูลที่รวบรวมมาจากทั้งหมด อาทิ
- แบบสอบถามการประเมิน การบริหารงานของหัว หน าส วนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4)
- แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และ
คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน (โดย
หัวหนาสวนงาน) (แบบฟอรม ปค.5)
- แบบสอบถามการประเมิ น การบริ ห ารงานของคณะ (โดยนั ก ศึ ก ษา)
(แบบฟอรม ปค.7)
3. พิจารณาแนวทางการสนทนากลุม
ภายใน
คณะกรรมการ มอบใหฝายเลขานุการ เผยแพร รายงานผลการดําเนินงานของสวน
4 พฤษภาคม 2561 งาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
7-8 พฤษภาคม
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2561
2561
เชิญผูเกี่ยวของเขารวมสนทนา สนทนากลุม
9-22 พฤษภาคม
ฝายเลขานุการฯ (คณะอนุกรรมการ) วิเคราะหขอมูล ประมวลผล สรุปผล และยก
2561
ราง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559-30
กันยายน 2560)
30 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2561
พิจารณา ราง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม
2559-30 กันยายน 2560) (จํานวน 10 สวนงาน)
6 มิถุนายน 2561
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2561
พิจารณา ราง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม
2559-30 กันยายน 2560) (จํานวน 8 สวนงาน)
ภายใน
คณะกรรมการ สงสรุป ราง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
13 มิถุนายน 2561 สว นงาน และการปฏิบั ติหนา ที่ของหัว หนา สว นงาน ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ.
2560 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) ใหหัวหนาสวนงานเพื่อรับทราบผล
การติดตามและประเมินผลในเบื้องตน และคณะกรรมการจะเชิญหัวหนาสวนงานมา
สนทนา เพื่อสอบถาม สอบทานในประเด็นตางๆ และเพื่อเปดโอกาสใหหัวหนาสวน
งานชี้แจง
ภายใน
คณะกรรมการ สนทนากับหัวหนาสวนงาน เพื่อสอบถาม สอบทานในประเด็นตางๆ
18 มิถุนายน 2561 รวมทั้ง เพื่อเปดโอกาสใหหัวหนาสวนงานชี้แจง เพื่อประโยชนตอการติดตามและ
ประเมินผล
20 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2561
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พิจารณา ราง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม
2559-30 กันยายน 2560) ในภาพรวมทั้งหมด
ภายใน
ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ
22 มิถุนายน 2561 ราง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559-30
กันยายน 2560) เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
(ภายใน 60 วั น นับ แตวั นที่ หัว หนา สว นงานรายงานผลการดํ า เนิ นงานต อ
คณะกรรมการ)
11 กรกฎาคม 2561 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
พิจารณา ราง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม
2559-30 กันยายน 2560)
8 สิงหาคม 2561
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561
พิ จ ารณา รั บ รองรายการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 7/2561 วั น ที่ 11
กรกฎาคม 2561
ภายใน
นายกสภามหาวิทยาลัย แจงผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
16 สิงหาคม 2561 งาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(1 ตุล าคม 2559-30 กั นยายน 2560) ให แต ล ะสว นงานทราบ และนํา ไปใช
ประโยชนในการทํางานตอไป

หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561)
ลําดับ
วัน เดือน ป
การดําเนินการ
ที่
1 17 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2561 พิจารณา
13.30 น.
1. ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. รายชื่อสวนงาน และหัวหนาสวนงานที่จะตองติดตาม และประเมินผลฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561
3. แนวทางการจัดสนทนากลุม
2 ภายใน
ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ เรื่อง
30 สิงหาคม 2561 การดําเนินการ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
3 11 กันยายน 2561 คณะกรรมการมอบหมายอธิการบดี (ในฐานะกรรมการ) แจง เรื่อง การติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แกหัวหนาสวนงาน ในเบื้องตน
4 12 กันยายน 2561 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561
พิจารณา เรื่อง การดําเนินการ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
5 ภายใน
คณะกรรมการ ดําเนินการ
14 กันยายน 2561 1. มีหนังสือถึงหัวหนาสวนงาน ใหดําเนินการ
1.1 เสนอชื่อผูเกี่ยวของที่จะเขารวมสนทนากลุม ภายในวันที่ 8 ตุลาคม
2561
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1.2 จัดทํา รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน
2561) ตามที่ ค ณะกรรมการกํ า หนด และส ง คณะกรรมการ ภายในวั น ที่ 29
พฤศจิกายน 2561
(ตามขอ10 (3) ใหหัวหนาสวนงานจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ
เสนอคณะกรรมการภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ)
2. มีหนังสือถึงเลขานุการสวนงาน ใหดําเนินการ
2.1 เสนอชื่อผูเกี่ยวของที่จะเขารวมสนทนากลุม (สายสนับสนุน) ภายในวันที่
8 ตุลาคม 2561
2.2 จัดสงแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงานฯ (โดยบุคลากร)
(แบบฟอรม ปค.4) เพื่อใหเลขานุการจัดสงใหกับ
(1) คณะกรรมการประจําสวนงาน
(2) ภาควิ ชา/สาขาวิ ชา (รวมทั้ งที่ มี ฐานะเที ยบเท าภาควิ ชา สาขาวิ ชา)
ทั้งหมดในสวนงาน
(3) สํานักงานคณบดี
โดยให แตล ะกลุมดั งกลา วประชุ มรว มกั น เพื่อตอบแบบสอบถามการ
ประเมินการบริหารงานของสวนงานฯ (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปค.4) แลวจัดสง
ใหเลขานุการสวนงาน กลุมละ 1 ชุด ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561
หลังจากนั้น เลขานุการสวนงานรวบรวมสงคณะกรรมการ ภายในวันที่
12 ตุลาคม 2561
2.3 ใหเลขานุการสวนงาน ประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบเรื่องการติดตาม
และประเมินผล และขอความรวมมือตอบแบบสอบถามผานระบบ online

6
7

8
9
10
11
12

ภายใน
8 ตุลาคม 2561
ภายใน
12 ตุลาคม 2561

ภายใน
16 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
13.30 น.
1-2 พฤศจิกายน
2561
5-26 พฤศจิกายน
2561
ภายใน
29 พฤศจิกายน 2561

3. ฝายเลขานุการ ดําเนินการ
นํ า แบบสอบถามการประเมิ น การบริ ห ารงานของคณะ (โดยนั ก ศึ ก ษา)
(แบบฟอรม ปค.7) เผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยให
นักศึกษาตอบแบบสอบถาม ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561
หัวหนาสวนงาน เลขานุการสวนงาน เสนอชื่อผูเกี่ยวของที่จะเขารวมสนทนากลุม
1. เลขานุ การส วนงาน รวบรวม แบบสอบถามการประเมิ น การบริหารงานของ
หั ว หน า ส ว นงาน และการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องหั ว หน า ส ว นงาน (โดยบุ ค ลากร)
(แบบฟอรม ปค.4) สงคณะกรรมการ
2. วันสุดทายที่นักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ
(โดยนักศึกษา) (แบบฟอรม ปค.7)
ประธานคณะกรรมการ มีหนังสือเชิญผูเกี่ยวของเขารวมสนทนากลุม
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2561 พิจารณา
รูปแบบการสนทนากลุม ประเด็น/คําถามในการสนทนากลุม
จัดสนทนากลุม
คณะกรรมการรวบรวมขอมูล และมอบใหฝายเลขานุการ สรุป ขอมูลการสนทนา
กลุม
1. หัวหนาสวนงาน จัดสง รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560-30
กันยายน 2561) ตอคณะกรรมการ
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2. เลขานุการสวนงาน รวบรวม แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขั บ เคลื่ อนส ว นงาน และคุ ณ ลั กษณะส ว นบุ คคล (Competency) ที่ ส งผลต อ
ความสําเร็จในการทํางาน (โดยหัวหนาสวนงาน) (แบบฟอรม ปค.5) (รวบรวมมาจาก
คณะกรรมการประจําสวนงาน) สงใหคณะกรรมการ
11 ธันวาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2561 พิจารณา
13.30 น.
1. ราง รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561)
2. ขอมูลสรุปการสนทนากลุม
20 ธันวาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2561 พิจารณา
09.30 น.
ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม
2560-30 กันยายน 2561) พิจารณา 10 สวนงาน
21 ธันวาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2561 พิจารณา
13.30 น.
ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม
2560-30 กันยายน 2561) พิจารณา 8 สวนงาน
ภายใน
คณะกรรมการ สงสรุป ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
15 มกราคม 2562 ของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) ใหหัวหนาสวนงานรับทราบผลการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ในเบื้องตน
22 มกราคม 2562 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 พิจารณา
13.30 น.
ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม
2560-30 กันยายน 2561) กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ภายใน
ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ
28 มกราคม 2562 ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม
2560-30 กันยายน 2561) เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
(ภายใน 60 วั น นับ แตวั นที่ หัว หนา สว นงานรายงานผลการดํ า เนิ นงานต อ
คณะกรรมการ)
13 กุมภาพันธ 2562 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562
พิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องหั ว หน า ส ว นงาน ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561
(1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561)
13 มีนาคม 2562
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562
พิ จ ารณา รั บ รองรายการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 2/2562 วั น ที่ 13
กุมภาพันธ 2562
ภายใน
นายกสภามหาวิทยาลัย แจงผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
19 มีนาคม 2562
งาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(1 ตุล าคม 2560-30 กั นยายน 2561) ให แต ล ะสว นงานทราบ และนํา ไปใช
ประโยชนในการทํางานตอไป

หมายเหตุ

1. กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. วัน เวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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ภาคผนวก 4
รูปแบบเลม รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
สวนประกอบของรายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน มีดังนี้
ลําดับที่

รายการ

1
2
3
4
5
6

ปก
คํานํา
สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 รายงานผล
2.1 สรุปรายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. ………..(วันที่ …………………….)
2.2 สรุปรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. ………..(วันที่ …………………….)
ภาคผนวก
ภาคผนวก 1
แบบฟอรม ปค.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
ภาคผนวก 2
แบบฟอรม ปค.2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน
ภาคผนวก 3
แบบฟอรม ปค.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
ภาคผนวก 4
แบบฟอรม ปค.5 แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวน
งาน และคุณลักษณะส วนบุ คคล (Competency) ที่ส งผลตอความสําเร็จในการ
ทํางาน (โดยหัวหนาสวนงาน)
ภาคผนวก 5
แบบฟอรม ปค.6 รายงานแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน
ภาคผนวก 6
ขอมูลเบื้องตนของสวนงาน อาทิ ความเปนมา จํานวนบุคลากร งบประมาณ จํานวน
หลักสูตร

7

จํานวน
หนา

1
1
1
1-2
1-2

หมายเหตุ สามารถ download แบบฟอรมไดจากเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย www.council.su.ac.th
หัวขอ การประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
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ภาคผนวก 5
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ภาคผนวก 6
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