คูมือ การติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดย
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ

ฉบับผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562

คํานํา
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑวิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 กําหนดใหมีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานทุกปงบประมาณ โดยใหคณะกรรมการพิจารณากําหนด
หลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงานเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบดวย
คณะกรรมการไดดําเนินการติดตาม และประเมินผลฯ เสร็จสิ้นแลว 2 ครั้ง คือ การติดตาม และ
ประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจะตองดําเนินการ
ติดตาม และประเมินผลฯ อีก 2 ครั้ง คือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 คณะกรรมการจะมุงเนนผลลัพธของการทํางาน การผลักดันใหสวนงานและหัวหนาสวนงานไดมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางเร็ว รวมทั้งได
ประมวลการดํ า เนิ น การติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ 2 ครั้ ง ที่ ผ า นมา (ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) ขอสังเกต ขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย มาจัดทําหลักเกณฑขั้นตอน การ
ติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเปน
แนวทางในการติดตาม และประเมินผลฯ
คณะกรรมการ นําหลักเกณฑขั้นตอน การติ ดตาม และประเมิ นผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาจัดทําคูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการ หวังวา คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ นี้จะเปนประโยชนแกทุกฝายที่เกี่ยวของ
และมุงหวังใหการติดตาม และประเมินผลฯ เปนกลไกหนึ่งที่จะสะทอนภาพการดําเนินงานของแตละสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน โดยสิ่งสําคัญที่สุดของการติดตาม และประเมินผลฯ คือทุกฝายที่
เกี่ยวของทั้งผูบริห ารสวนงาน บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย ไดนํ าความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะไปใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
19 กรกฎาคม 2562

ก

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
สรุป
สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนที่ 3

บทสรุป คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
หลักการในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
1. ความเปนมา
2. วัตถุประสงค
3. คําจํากัดความ
4. คณะกรรมการ
5. หลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ
6. หลักการทํางานของคณะกรรมการ
7. องคประกอบ และคาน้ําหนักในการติดตาม และประเมินผลฯ
8. วิธีการคิดคะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ในแตละสวน
9. การแปลความหมายคะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ
10. ขอบเขตของการติดตาม และประเมินผลฯ
11. ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ
12. การตรวจสอบ สอบทานขอมูล
13. การจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
14. การเผยแพรผลการติดตาม และประเมินผลฯ
15. การนําผลการติดตาม และประเมินผลฯ ไปใชประโยชน
แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
2. สรุปองคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ คาน้ําหนัก และวิธีการเก็บขอมูล
3. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
4. สรุปขั้นตอนการดําเนินการ
แนวทาง ขั้ น ตอนการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ของหั ว หน า
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
2. สรุปองคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ คาน้ําหนัก และวิธีการเก็บขอมูล
3. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
4. สรุปขั้นตอนการดําเนินการ
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สวนที่ 4

แบบฟอรมที่ใชในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ปส.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการ
เจรจาตอรองกับอธิการบดี)
ปส.2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน (ตามนโยบาย/พันธสัญญา
ของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน)
ปส.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
ปส.4 แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่
ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร)
ปส.5 แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และ
คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน
(โดยหัวหนาสวนงาน)
ปส.6 แบบรายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะ
จากการติดตาม และประเมินผลฯ
ปส.7 แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา)
ปส.8 แบบบันทึกขอมูลการสนทนากลุม
ปส.9 สรุปรายงานการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ภาคผนวก
ขอมูลบันทึกในแผน CD
ภาคผนวก 1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และ
ประเมิ นผลการดําเนินงานของสว นงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
คณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
พ.ศ. 2560
ภาคผนวก 2 สรุปจํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานที่จะตองดําเนินการติดตาม
และประเมิ นผล ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
ภาคผนวก 3 ปฏิ ทิ น การติด ตาม และประเมิ น ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงาน
ภาคผนวก 4 รูปแบบเลม รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ภาคผนวก 5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี และหัวหนาสวนงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
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สารบัญตาราง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4
ตารางที่ 5
ตารางที่ 6
ตารางที่ 7

องคประกอบ คาน้ําหนักการติดตาม และประเมิ นผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิธีการคิดคะแนนผลการดําเนินงาน
กลุมผูเกี่ยวของที่เชิญมาสนทนากลุม
สรุ ปขั้ นตอนการติ ดตาม และประเมินผลการดําเนิน งานของส วนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
สรุปองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ดํ า เนิ น งานของส ว นงาน ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 และประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
รายชื่อแบบฟอรมที่ใชในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
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สารบัญแผนภาพ
แผนภาพที่ 1
แผนภาพที่ 2

สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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บทสรุป
คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนิน งานของสว นงาน และการปฏิ บัติหนาที่ของคณบดีและหัว หนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐ านะ
เที ย บเทาคณะ พ.ศ. 2560 ลงวั น ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และการมุงเนน ผลลัพธของการทํางาน
การผลั กดั น ให สว นงานและหั ว หน า สว นงานมีการปรับ ปรุงและพัฒ นาการดําเนิน การอยางตอเนื่องเพื่อให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งไดประมวลจากการติดตาม และประเมินผลฯ 2 ครั้งที่ผานมา (ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561) ขอสังเกต ขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย
มาจัดทําหลักเกณฑขั้นตอน การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเปนแนวทางในการติดตาม และประเมินผลฯ
คณะกรรมการ นําหลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาจัดทํา คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของทุกฝายที่เกี่ยวของ
ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลฯ
1.1 วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน (ขอ 7 ของขอบังคับฯ)
(1) เพื่อติดตามระดับความสําเร็จและพัฒนาการในการดําเนินงานของสวนงานที่สอดคลองกับ
ทิศทาง และนโยบาย ตามที่สภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีกําหนด
(2) เพื่อวัดระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน
(3) เพื่อใหทราบปญหา อุปสรรค และใหขอเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน
1.2 วัตถุประสงคของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (ขอ 9 ของ
ขอบังคับฯ)
(1) เพื่ อประเมิ น ระดั บ ความสํ าเร็จ ของการบรรลุตามคํารับ รองการปฏิบัติห นาที่ในตําแหน ง
หัวหนาสวนงาน
(2) เพื่อประเมินความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน
(3) เพื่อประเมินคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน
2. จํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานที่จะตองติดตาม และประเมินผลฯ
2.1 สวนงานที่จะตองติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจํานวน 18 สวนงาน

จ

2.2 หัวหน าสวนงานที่จะตองติดตาม และประเมินผลการปฏิบั ติหนาที่ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
และปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจํานวน 18 ราย (ขอมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562)
3. องคประกอบ คาน้ําหนัก และวิธีการเก็บขอมูลการติดตาม และประเมินผลฯ
3.1 องคประกอบ คาน้ําหนัก และวิธีการเก็บขอมูลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคประกอบในการติดตาม
คาน้ําหนัก
และประเมินผลฯ
รอยละ
ด า นที่ 1 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการ 60
ดํ า เนิ น งานของส ว นงาน ประกอบด ว ย
3 สวน คือ
30
ส ว นที่ 1 ผลการดํ า เนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป
(ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจา
ตอรองกับอธิการบดี)

ส ว นที่ 2 ผลการดํ า เนิ น งานตาม
นโยบายของหัวหนาสวนงาน
(ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนา
สว นงานที่ จ ะดํ า เนิ นการเพื่ อ พั ฒ นาหรื อ
แก ไ ขป ญ หาของส ว นงาน อย า งน อ ย 3
เรื่อง)
ส ว นที่ 3 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.)

ดานที่ 2 ระดับการมีสวนรวมและความ 30
รวมมือของบุคลากรในสวนงาน

ดานที่ 3 ความคืบหนา/ความสําเร็จใน 10
การดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการ

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล

1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563 (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย
จากการเจรจาต อรองกั บอธิการบดี ) โดยใช ขอมูลที่ผ านความ
เห็ นชอบจากที่ ประชุ ม ก.บ.ม. แลว) (คา คะแนนแปลงเป น
รอยละ)
พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ
2. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน
10 1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของ
หัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563 (ตาม
นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อ
พัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง) (คา
คะแนนแปลงเปนรอยละ)
พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ
2. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน
20 1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2561/2562 (คาคะแนนแปลงเปน
รอยละ)
2. คณะกรรมการ ใช ค ะแนนตามที่ ค ณะกรรมการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน แจงอยางเปนทางการ
1. คณะกรรมการ จั ด ส ง แบบสอบถามการประเมิ น การ
บริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวน
งาน (โดยบุคลากร) ใหเลขานุการสวนงาน
2. เลขานุการสวนงาน จัดสงแบบสอบถามฯ ให 1) คณะกรรมการ
ประจําสวนงาน 2) ภาควิชา สาขาวิชา 3) สํานักงานคณบดี
(สวนงาน) ตอบแบบสอบถามฯ กลุมละ 1 ชุด และคิดคาคะแนน
เฉลี่ย (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
พรอมสรุปผลงานเดน ของส วนงาน จุดที่ค วรพัฒนา แนว
ทางการแกไขและพัฒนา ฯลฯ
3. เลขานุ ก ารส ว นงาน รวบรวมแบบสอบถามทั้ ง หมดส ง ให
ประธานคณะกรรมการ ผานทางสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
4. คณะกรรมการ สอบทานคะแนน
1. หัวหนาสวนงาน รายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ
ฉ

องคประกอบในการติดตาม
และประเมินผลฯ
ติดตาม และประเมินผลฯ

คาน้ําหนัก
รอยละ

ดานที่ 4 การบริหารจัดการสวนงานตาม ไมคิด
ความคิดเห็นของนักศึกษา
คะแนน

รวม

100

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561/2562
พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ
2. คณะกรรมการประจํ าส ว นงาน ประเมิ น ให ค ะแนนโดยใช
เกณฑ (1) ระดับการตอบสนอง (2) ระดับคุณภาพ
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) และสงผลการประเมินให
เลขานุการสวนงาน โดยจัดทําเปนเอกสารลับ
3. คณะกรรมการ พิจารณาประเมินใหคะแนนโดยใชเกณฑ
(1) ระดับการตอบสนอง (2) ระดับคุณภาพ
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
1. คณะกรรมการ แจ ง เลขานุ ก ารส ว นงาน/คณะกรรมการ
นักศึกษาของคณะวิชา ใหประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบเรื่อง
การติดตาม และประเมินผลฯ และเขามาตอบแบบสอบถามการ
ประเมิ นการบริห ารงานของคณะ (โดยนักศึ กษา) ผา นระบบ
online
2. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย เผยแพรแบบสอบถาม
3. นักศึกษาตอบแบบสอบถาม ผานระบบ online
4. คณะกรรมการ มอบหมายฝายเลขานุการ รวบรวมขอมูล
วิเคราะหขอมูล สรุปผลขอมูลของแตละคณะวิชา

3.2 องคประกอบ คาน้ําหนัก และวิธีการเก็บขอมูลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคประกอบในการติดตาม
คาน้ําหนัก
วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล
และประเมินผลฯ
รอยละ
ด า นที่ 1 คะแนนผลการติ ด ตาม และ 60
ใชคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
ส ว นงาน ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562/2563 นํ า มาคิ ด
รอยละ 60
ดานที่ 2 ความเปนผูนํา (Leadership) 40
1. หั ว หน าส ว นงาน เขี ยนสรุ ป รายงานความเป น ผู นํ า
ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะ
(Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวน
สวนบุคคล (Competency) ที่จําเปน
บุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน
ประมาณ 1-2 หนากระดาษ A4 เสนอคณะกรรมการประจํา
ตอการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
สวนงานพิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
2. คณะกรรมการประจํ า ส ว นงาน ส ง ผลการประเมิ น ให
เลขานุการสวนงาน โดยจัดทําเปนเอกสารลับ
3. เลขานุ ก ารส ว นงาน ส ง ให ป ระธานกรรมการ โดยผ า น
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
4. คณะกรรมการ พิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปน
รอยละ)
รวม
100

3.3 นอกจากการเก็บขอมูลตามขอ 3.1 และ 3.2 แลว เพื่อการมีสวนรวมและเพื่อใหทราบปญหา
อุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงานในเชิงลึกและครอบคลุมมิติตางๆ คณะกรรมการจะเก็บขอมูลจาก
ช

3.3.1 การตอบแบบสอบถาม ดังนี้
(1) แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน จากกลุม
(1.1) คณะกรรมการประจําสวนงาน
(1.2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดใน
สวนงาน
(1.3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน)
การตอบแบบสอบถามจาก 3 กลุมนี้นํามาคิดคะแนน
(2) แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ จากนักศึกษาของแตละคณะวิชา
การตอบแบบสอบถามในสวนของนักศึกษาไมนํามาคิดคะแนน ทั้งนี้คณะกรรมการจะ
สรุปขอมูลการตอบแบบสอบถาม และความคิดเห็น ขอเสนอแนะตางๆ และดําเนินการ อาทิ
(2.1) รวบรวมข อ คิ ด เห็ น ข อ เสนอแนะต า งๆ ส ง ให ม หาวิ ท ยาลั ย ส ว นงานนํ า ไป
พิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
(2.2) นํามาพิจารณาประกอบการจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ
3.3.2 การเชิญผูเกี่ยวของกลุมตางๆ มาสนทนากลุม จํานวนประมาณ 278 คน อาทิ
(1) ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน
(2) เลขานุการสวนงาน
(3) ผูแทนขาราชการ และ/หรือ ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
(4) ผูแทนขาราชการ และ/หรือ ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
(5) นักศึกษา
(6) ศิษยเกา
โดยขอมูลจากการสนทนากลุมไมนํามาคิดคะแนน ทั้งนี้คณะกรรมการจะนํามาประมวล
สรุป และใชประกอบการจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ และจะเสนอใหสวนงานทราบ
4. การแปลความหมายคะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ
4.1 นําคะแนนผลการดําเนินงานของสวนงาน มาคํานวณตามหลักเกณฑที่กําหนด แลวคิดคะแนน
เปนรอยละ ใชทศนิยม 2 ตําแหนง
4.2 นําคะแนนผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน มาคํานวณตามหลักเกณฑที่กําหนด แลวคิด
คะแนนเปนรอยละ ใชทศนิยม 2 ตําแหนง
4.3 นําคะแนนรอยละที่คํานวณไดจากขอ 4.1 ขอ 4.2 มาเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งแบงระดับ
ความสําเร็จเปน 6 ระดับ โดยการแปลความหมายคะแนนระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน จะใชหลักเกณฑเดียวกัน ดังนี้
รอยละ
คะแนนรอยละ 90 ขึ้นไป
คะแนนรอยละ 80-89
คะแนนรอยละ 70-79
คะแนนรอยละ 60-69
คะแนนรอยละ 50-59
คะแนนนอยกวารอยละ 50

ระดับความสําเร็จ
ดีเดน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
นอย
ตองปรับปรุง
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5. การจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลฯ
การจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน จะจัดทําเปนเลมเดียวกัน เพื่อใหเห็นภาพรวมการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงานทั้งหมดในมหาวิทยาลัย โดยรายงานจะประกอบดวย อาทิ
5.1 บทสรุปผูบริหาร
5.2 ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และผลการติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
5.3 ผลการดําเนินงานที่มีความกาวหนา ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาของแตละสวนงาน
5.4 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาในภาพรวม
5.5 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
6. การเผยแพรผลการติดตาม และประเมินผลฯ
เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ แลว จะดําเนินการ
เผยแพร ดังนี้
6.1 นายกสภามหาวิทยาลัย แจงผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ใหแตละสวนงานทราบ และใหหัวหนาสวนงานนําไปพิจารณาปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานตอไป รวมทั้งใหหัวหนาสวนงานนําไปเผยแพรใหคณะกรรมการประจําสวนงาน บุคลากร
และนักศึกษาทราบดวย
6.2 ฝายเลขานุการ เผยแพร รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องหั ว หน า ส ว นงาน ในเว็ บ ไซต ข องสํ า นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
(http://www.council.su.ac.th) หัวขอ การติดตาม และประเมินผลสวนงาน และหัวหนาสวนงาน
7. การนําผลการติดตาม และประเมินผลฯ ไปใชประโยชน
7.1 หัวหนาสวนงานรับทราบผลการดําเนินงาน และนําขอสังเกต ขอเสนอแนะไปใชในการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
7.2 อธิการบดี
- กํากับติดตามการทํางาน รวมทั้งการสนับสนุน ผลักดันการทํางานของแตละสวนงาน ไดอยาง
ครบถวน ชัดเจน
- นํ า ผลการประเมิ นการปฏิบัติห นาที่ของหัว หนาสวนงาน ไปใชป ระกอบการพิจ ารณาเลื่อน
เงินเดือน การใหเงินรางวัล หรือคาตอบแทนอื่นที่เกี่ยวของ
7.3 สภามหาวิทยาลัย
- สนับสนุน ผลักดัน ใหขอเสนอแนะในการทํางานของแตละสวนงาน หัวหนาสวนงาน ไดอยาง
ครบถวน ชัดเจน
7.4 ผูเกี่ยวของกลุมอื่นๆ อาทิ คณะกรรมการประจําสวนงาน บุคลากร นักศึกษา
- รับทราบผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน และรวมมือ
กันทํางานเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาสวนงาน ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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สวนที่ 1
หลักการในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
1. ความเปนมา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22 (19) กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยมี
หนาที่และอํานาจ ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และสภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและ
หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพื่อ
เปนเครื่องมือและกลไกในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.
2560 กําหนดใหมีการติดตาม และประเมินผลใน 2 สวน คือ
1. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
2. การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
โดยได กํ า หนดหลั ก เกณฑ ขั้ น ตอนการติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ อย า งกว า งๆ รวมถึ ง ใน
แตละปใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงานทุกสวนงาน และการติดตาม และประเมินผลปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาใหความเห็นชอบดวย (ขอ 8 (1) ขอ 10 (2))
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ (ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ รายชื่อคณะกรรมการ ภาคผนวก 5 หนา 84) เพื่อดําเนินการในเรื่อง
ดังกลาว โดยในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 คณะกรรมการไดพิจารณากําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ พรอมจัดทําคูมือ
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และได
นําเสนอรายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ตอสภามหาวิทยาลัยเสร็จสิ้นแลว
ในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 คณะกรรมการไดประมวลการดําเนินการติดตาม และประเมินผลฯ 2 ครั้งที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ.
2560 และปงบประมาณ พ.ศ. 2561) และขอสังเกต ขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลฯ ที่มุงเนนผลลัพธของการทํางาน การผลักดันใหสวนงานและหัวหนาสวนงานไดมีการปรับปรุง
และพัฒนาการทํางานอยางตอเนื่องเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง มาใชประกอบการจัดทําหลักเกณฑ ขั้นตอน
การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลังจาก
นั้นไดจัดสงใหหัวหนาสวนงานใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพื่อการมีสวนรวม และเพื่อใหการติดตาม และ
ประเมินผลฯ เกิดประโยชนกับทุกฝายมากขึ้น
1

คณะกรรมการนําหลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาจัดทําเปนคูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยคูมือนี้ จะนําเสนอแนวทาง ขั้นตอน
การติดตาม และประเมินผล 2 ปงบประมาณ คือ
1. การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยูใ นสวนที่ 2 ของคูมือฯ
2. การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยูในสวนที่ 3 ของคูมือฯ
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 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน
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) เพื่อประเมิ นคุ ณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน
3. คําจํากัดความ
สภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
อธิการบดี
สวนงาน

หัวหนาสวนงาน
ศูนย สํานัก
ผอ. ศูนย สํานัก
คณะกรรมการ

หมายถึง สภามหาวิทยาลัยศิลปากร
หมายถึง มหาวิทยาลัยศิลปากร
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
หมายถึง สวนงาน ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 133 ตอนพิเศษ 182 ง วันที่
19 สิงหาคม 2559 เรื่อง การจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (มีสวนงาน 21
สวนงาน) และตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 136 ตอนพิเศษ 15 ง วันที่ 16
มกราคม 2562 เรื่อง การจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ยกเวน สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี รวม 18 สวนงาน
หมายถึง คณบดีของคณะวิชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผูอํานวยการศูนย สํานัก
ยกเวน ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
หมายถึง ศูนยคอมพิวเตอร สํานักหอสมุดกลาง หอศิลป
หมายถึง ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ผูอํานวยการ
หอศิลป
หมายถึง คณะกรรมการติ ดตาม และประเมินผลการดํ าเนินงานของส วนงาน และการ
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ปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ประธานกรรมการ
หมายถึง ประธานคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
กรรมการ
หมายถึง กรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ฝายเลขานุการ
หมายถึง เลขานุการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ป/รอบป
ปงบประมาณแผนดิน
ขอบังคับฯ
หมายถึ ง ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว า ด ว ยหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารติ ด ตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนา
สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560
การติดตาม และประเมินผลฯ
หมายถึง การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่
ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
การติดตาม และประเมินผลการ หมายถึง การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน จํานวน 18 สวนงาน
ดําเนินงานของสวนงาน
(รายชื่อสวนงาน ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 133 ตอนพิเศษ 182 ง วันที่ 19
สิงหาคม 2559 เรื่อง การจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (มีสวนงาน 21
สวนงาน) และตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 136 ตอนพิเศษ 15 ง วันที่ 16
มกราคม 2562 เรื่ อง การจั ดตั้ ง สว นงานของมหาวิท ยาลั ย (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2561)
ยกเวน สํานักงานอธิการบดี สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
การติดตาม และประเมินผลการ หมายถึง การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี ผูอํานวยการศูนย
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน สํ า นั ก ยกเว น ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี แ ละผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานสภา
มหาวิทยาลัย
รายงานผลการติดตาม และ
หมายถึง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ประเมินผลฯ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
คูมือฯ
หมายถึง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย/
หมายถึง สํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
สนง. สภาฯ

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 และอาจจะมีผูชวยเลขานุการไดอีก
ไมเกินสองคน
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4.2 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ตามขอ 16 ของขอบังคับ ไดกําหนดหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ ดังนี้
(1) ให ขอเสนอแนะเกี่ ย วกับ การพิจ ารณาเงิน เดือน การใหเงิน รางวัล หรือคาตอบแทนอื่น ที่
เกี่ยวของของหัวหนาสวนงานตออธิการบดี รวมทั้งเสนอแนะการใหหัวหนาสวนงานพนจากตําแหนงตอสภา
มหาวิทยาลัย
(2) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และมอบหมายใหกระทําการ
ใดๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ไดตามที่เห็นสมควร
(3) เชิญผูบริหาร คณาจารย ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา ผูใชบัณฑิต รวมทั้งผูเกี่ยวของ
อื่นมาชี้แจง หรือขอขอมูลจากบุคคลดังกลาว รวมถึงการเขาถึงขอมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนตอการ
ติดตามและประเมินผล
(4) ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานของสวนงาน หรือการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวน
งาน 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
สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 10/2560 เมื่ อ วั น ที่ 11 ตุ ล าคม 2560 ได แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการติ ดตาม และประเมิน ผลการดําเนิน งานของสว นงาน และการปฏิบัติห นาที่ของคณบดี และ
หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตั้งแตวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เปนตนมา โดยมีวาระ
การดํารงตําแหนง 4 ป ดังนั้นคณะกรรมการจะมีวาระถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2564
5. หลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ
5.1 หลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
ขอ 8 ของขอบังคับ กําหนด หลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน ดังนี้
(1) ในแต ล ะป ง บประมาณให ค ณะกรรมการกํ า หนดหลั ก เกณฑ ขั้ น ตอนการติ ด ตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานทุกสวนงาน และเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบภายในหกสิบ
วันกอนสิ้นปงบประมาณ
(2) คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของส ว นงานแต ล ะส ว นงานตาม
หลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวใน (1)
(3) ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานเสนอ
สภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นสุดปงบประมาณ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาใหทํา
รายงานรวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานหรือแยกเปนแตละ
สวนกันก็ได
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5.2 หลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ขอ 10 ของขอบังคับ กําหนด หลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่
ของหัวหนาสวนงาน ดังนี้
(1) ใหหัวหนาสวนงานนําเสนอแผนพัฒนาสวนงานในรอบสี่ปงบประมาณที่ครอบคลุมระยะเวลา
ดํารงตําแหนง พรอมกําหนดคาเปาหมาย ตัวชี้วัดในแตละปงบประมาณ เสนอคณะกรรมการพิจารณาเพื่อ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายใน 90 วันนับตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงาน และ
แผนพัฒนาสวนงานที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว ใหนํามาใชในการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานตอไป
(2) ในแตละปงบประมาณ ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และ
ประเมิ นผลการปฏิ บั ติห นา ที่ ของหั ว หน า สว นงาน รวมทั้งกําหนดระดับ ของผลการประเมิน และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ รวมทั้งแจงใหหัวหนาสวนงานทราบกอนเริ่มปงบประมาณถัดไปไมนอยกวา
หกสิบวัน
(3) ทั้งนี้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานอยางนอยตองครอบคลุม
ถึงระดับความสําเร็จของการบรรลุตามคํารับรองการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหัวหนาสวนงาน ภาวะความเปน
ผูนํา (Leadership) คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
(4) ใหคณะกรรมการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห สอบทาน รวมทั้งแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน โดยอาจเชิญผูเกี่ยวของมา
ใหขอมูลกับคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการอาจกําหนดวิธีการอื่นใดตามที่เห็นสมควรก็ได
(5) ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวน
งานเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในหกสิบวันนับแตวันที่หัวหนาสวนงานเสนอรายงานการประเมินตนเองให
คณะกรรมการแลว
6. หลักการทํางานของคณะกรรมการ
ในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
คณะกรรมการยึดหลักการทํางาน ดังนี้
6.1 การติ ดตาม และประเมิ น ผลฯ มุ งเนน ให ทราบการบริห ารงานของหัว หนาสว นงาน ปญหา
อุปสรรคในการทํางาน และการใหขอสังเกต ขอเสนอแนะแกหัวหนาสวนงาน ผูเกี่ยวของ เพื่อนําไปปรับปรุง
และพัฒนาการทํางาน
อยางไรก็ตามผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน มิไดเกิด
จากหัวหนาสวนงานคนเดียวแตมีปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการ อาทิ ภาควิชา สาขาวิชา บุคลากรสายวิชาการ
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัย งบประมาณ เปนตน จึงตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ ดังกลาวดวย
6.2 การทํางานที่เปนกัลยาณมิตรกับหัวหนาสวนงาน และผูเกี่ยวของทุกฝาย
6.3 เนนการทํางานที่มีสวนรวมกับหัวหนาสวนงาน และผูเกี่ยวของทุกฝาย
6.4 การทํางานที่ไมสรางภาระแกสวนงาน และหัวหนาสวนงานจนเกินไป
6.5 ความโปรงใส ยุติธรรม
6.6 มุงหวังใหการติดตาม และประเมินผลฯ เปนกลไกที่จะกระตุนใหสวนงาน หัวหนาสวนงานมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาการทํางานอยางตอเนื่อง เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
6.7 การกําหนดระบบ กลไกที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของ ผูมีสวนไดสวนเสียกับสวนงาน หัวหนาสวนงาน
ไดเขามามีสวนรวมใหความคิดเห็น ขอสังเกต ขอเสนอแนะ และนํามาใชประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
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7. องคประกอบ และคาน้ําหนักในการติดตาม และประเมินผลฯ
จากวัตถุ ประสงคของการติดตาม และประเมิน ผลฯ ที่กําหนดในข อบังคับ ฯ และเพื่อใหสวนงาน
หัวหนาสวนงานมีการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานอยางตอเนื่อง การทํางานที่มุงเนนผลลัพธ รวมทั้งการ
ประมวลจากการติดตาม และประเมินผลฯ 2 ครั้งที่ผานมา (ป งบประมาณ พ.ศ. 2560 และปงบประมาณ
พ.ศ. 2561) ขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการไดนํามาประกอบการพิจารณากําหนดเปน
องค ป ระกอบ ค า น้ํ า หนั ก การติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ ประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
ตารางที่ 1 องคประกอบ คาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สวนงาน

หัวหนาสวนงาน
ค
า
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ น้ําหนัก องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ
มี 4 ดาน
มี 2 ดาน
(รอยละ)
ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน 60
ดานที่ 1 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผล
ของสวนงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ
การดําเนินงานของสวนงาน
ส ว นที่ 1 ผลการดํ า เนิ น งานตามแผน
30
(นําคะแนนผลการติดตาม และประเมินผล
ปฏิบัติการประจําป
การดําเนินงานของสวนงาน มาคิด รอยละ 60)
(ตั ว ชี้ วั ด ค า เป า หมาย จากการเจรจา
ตอรองกับอธิการบดี)
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบาย
10
ของหัวหนาสวนงาน
(ตามนโยบาย/พั น ธสั ญ ญาของหั ว หน า
สว นงานที่ จ ะดํ าเนิ น การเพื่ อ พัฒ นาหรื อ แก ไ ข
ปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง)
ส ว น ที่ 3 ผ ล กา ร ปร ะ เมิ น คุ ณ ภ า พ
20
การศึกษาภายใน (สกอ.)
ดานที่ 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือ 30
ดานที่ 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ของบุคลากรในสวนงาน
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล
(Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่
ด า นที่ 3 ความคื บ หน า /ความสํ า เร็ จ ในการ 10
ของหัวหนาสวนงาน
ดํ า เนิ น การตามข อ เสนอแนะจากการติ ด ตาม
และประเมินผลฯ
ดานที่ 4 การบริหารจัดการสวนงานตามความ -คิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน)
รวม
100
รวม

คา
น้ําหนัก
(รอยละ)
60

40

100

8. วิธีการคิดคะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ในแตละสวน
จากองคประกอบของการติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการไดกําหนดวิธีการคิดคะแนนใน
แตละสวน ดังนี้
8.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
คะแนนสวนนี้ มาจากการเปรีย บเทียบคาเปาหมายที่สวนงานกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
ประจําป (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) กับผลการดําเนินงานวาสําเร็จเพียงใด
(แบบฟอรม ปส.1 หนา 34)
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8.2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน
คะแนนส ว นนี้ มาจากการเปรีย บเทีย บคาเปาหมายตามนโยบาย/พัน ธสัญ ญาของหัว หนา
สวนงานที่กําหนดจะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน กับผลการดําเนินงานวาสําเร็จเพียงใด
(แบบฟอรม ปส.2 หนา 38)
ขั้นตอนการดําเนินการ และวิธีการคิดคะแนน ในขอ 8.1 และ 8.2 มีดังนี้
(1) นําผลการดําเนินงานที่ไดมาเปรียบเทียบกับคาเปาหมายเพื่อคิดเปนคะแนน ซึ่งวิธีคิดคะแนน
แบงเปน 2 กรณี คือ กําหนดเปนรอยละ และกําหนดเปนระยะเวลา ตามตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 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 หรือ สูงกวาเป าหมายตามเกณฑ ที่
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

(2) นําคะแนนที่ไดจากขอ (1) มารวมกันเปนคะแนนทั้งหมด และคิดคะแนนเฉลี่ย (จากคะแนน
เต็ม 5.00 คะแนน)
(3) นําคะแนนเฉลี่ยแปลงเปนรอยละ
(4) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
ตัวอยางการกรอกขอมูลและคิดคะแนน แบบฟอรม ปส.1 หนา 37 แบบฟอรม ปส.2 หนา 40
8.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
(1) คะแนนส ว นนี้ มาจากคะแนนที่ ได รั บ แจ ง อย า งเป น ทางการจากคณะกรรมการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
(2) คณะกรรมการ พิ จ ารณาสอบทานและใช ค ะแนนที่ ไ ด รั บ แจ ง อย า งเป น ทางการจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)

7

8.4 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน
วิธีการคิดคะแนน มีดังนี้
(1) คะแนนสวนนี้ มาจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปส.4 หนา 42) ซึ่งบุคลากรมี 3 กลุม คือ (1)
คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมด
ในสวนงาน และ (3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน)
สําหรับศูนย สํานัก มาจาก 2 กลุม คือ (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน และ (2) สํานักงานคณบดี
(สวนงาน)
ทั้งนี้ แบบสอบถามฯ กําหนดคะแนนความคิดเห็นตอการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน เปนดังนี้
คะแนน
5
4
3
2
1
N/A

ความหมาย
คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบตั ิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด
คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบตั ิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมาก
คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบตั ิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง
คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบตั ิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับนอย
คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบตั ิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับนอยทีส่ ุด
ไมทราบ ไมมีขอมูล หรือไมสามารถประเมินในเรื่องนั้นได

(2) นําคะแนนการตอบแบบสอบถามของทั้ง 3 กลุม (ศูนย สํานัก มาจาก 2 กลุม) มาคิดคะแนน
เฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
(3) นําคะแนนเฉลี่ยแปลงเปนรอยละ
(4) คณะกรรมการ พิจารณาสอบทานคะแนน
8.5 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล
(Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
วิธีการคิดคะแนน มีดังนี้
(1) คะแนนสวนนี้ มาจากหัวหนาสวนงานเขียนรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน ประมาณ 1-2 หนากระดาษ A4 (แบบฟอรม ปส.5 หนา 44)
(2) นําเสนอรายงานในขอ (1) ตอคณะกรรมการประจําสวนงาน เพื่อพิจารณาใหคะแนน (จาก
คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
ทั้งนี้ การพิจารณาใหคะแนนของคณะกรรมการประจําสวนงาน มีหลักเกณฑ ดังนี้
คะแนน
5
4
3
2
1
N/A

ความหมาย
ความสําเร็จในการขับเคลื่อนสวนงาน/ความพึงพอใจ ระดับมากที่สดุ
ความสําเร็จในการขับเคลื่อนสวนงาน/ความพึงพอใจ ระดับมาก
ความสําเร็จในการขับเคลื่อนสวนงาน/ความพึงพอใจ ระดับปานกลาง
ความสําเร็จในการขับเคลื่อนสวนงาน/ความพึงพอใจ ระดับนอย
ความสําเร็จในการขับเคลื่อนสวนงาน/ความพึงพอใจ ระดับนอยทีส่ ุด
ไมมีขอมูลเพียงพอที่จะประเมิน

(3) นําคะแนนแปลงเปนรอยละ
(4) คณะกรรมการ พิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
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ตัวอยางการกรอกขอมูลและคิดคะแนน แบบฟอรม ปส.5 หนา 46
8.6 ความคื บหน า /ความสํา เร็จ ในการดํา เนิน การตามขอเสนอแนะจากการติด ตาม และ
ประเมินผลฯ
วิธีการคิดคะแนน มีดังนี้
(1) คะแนนสวนนี้ มาจากหัวหนาสวนงานรายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมิน ผลฯ (แบบฟอรม ปส.6 หนา 47) ซึ่งขอเสนอแนะจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ มาจาก 2 สวน คือ
(1.1) ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
(1.2) ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานในภาพรวม
(2) เสนอรายงานในขอ (1) ตอคณะกรรมการประจําสวนงาน เพื่อพิจารณาใหคะแนน โดยการ
พิจารณาใหคะแนนในแตละขอ จะใชหลักการตอบสนอง และหลักคุณภาพ ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
(2.1) ระดับการตอบสนอง
1.
2.
3.
4.
5.

ระดับการตอบสนอง
ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 81 - 100
ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 61 - 80
ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 41 - 60
ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 21 - 40
ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 0 - 20

คะแนนที่ได
> 4.00 - 5.00
> 3.00 - 4.00
> 2.00 - 3.00
> 1.00 - 2.00
0.00 - 1.00

(2.2) ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
1. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย รอยละ 80 - 100
2. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย รอยละ 70 - 79
3. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย รอยละ 60 - 69
4. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย รอยละ 50 - 59
5. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย รอยละ 40 - 49
6. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย รอยละ 30 - 39
7. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย รอยละ 20 - 29
8. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย รอยละ 10 - 19
9. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย รอยละ 5 - 9
10. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย นอยกวารอยละ 5

คะแนนที่ได
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0

(2.3) คะแนนเฉลี่ยแตละขอ มาจาก
(คะแนนระดับการตอบสนอง + คะแนนระดับคุณภาพ)
2

(3) นําคะแนนที่ไดจากขอ (2.3) ในแตละขอ มารวมกันเปนคะแนนทั้งหมด และคิดคะแนนเฉลี่ย
(จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
(4) นําคะแนนเฉลี่ยแปลงเปนรอยละ
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(5) คณะกรรมการ พิจารณารายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะ
จากการติดตาม และประเมินผลฯ แลวใหคะแนน โดยใชหลักการตอบสนอง และหลักคุณภาพ ตามหลักเกณฑ
ในขอ (2.1)-(2.2)
ตัวอยางการกรอกขอมูลและคิดคะแนน แบบฟอรม ปส.6 หนา 50
8.7 การบริหารจัดการสวนงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน)
(1) คะแนนส ว นนี้ มาจากการตอบแบบสอบถามการประเมิน การบริห ารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) (แบบฟอรม ปส.7 หนา 55) ผานระบบ online
ทั้งนี้ แบบสอบถามฯ กําหนดคะแนนความคิดเห็นตอการบริหารงานของคณะ เปนดังนี้
คะแนน
5
4
3
2
1
N/A

ความหมาย
คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบตั ิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด
คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบตั ิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมาก
คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบตั ิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง
คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบตั ิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับนอย
คุณลักษณะนั้นมีความสําเร็จ หรือ มีการปฏิบตั ิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับนอยทีส่ ุด
ไมทราบ ไมมีขอมูล หรือไมสามารถประเมินในเรื่องนั้นได

(2) นําคะแนนการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาแตละคณะ มาคิดคะแนนเฉลี่ย (จากคะแนน
เต็ม 5.00 คะแนน)
9. การแปลความหมายคะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ
9.1 นําผลการดําเนินงานของสวนงาน มาคํานวณตามองคประกอบ คาน้ําหนัก และหลักเกณฑ
วิธีการคิดคะแนนที่กําหนดในขอ 8 แลวคํานวณเปนคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินการของ
สวนงาน คิดคะแนนเปนรอยละ ใชทศนิยม 2 ตําแหนง
9.2 นํา ผลการดํ า เนิน งานของหัว หนาสว นงาน มาคํานวณตามองคป ระกอบ คาน้ําหนัก และ
หลักเกณฑวิธีการคิดคะแนนที่กําหนดในขอ 8 แลวคํานวณเปนคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน คิดคะแนนเปนรอยละ ใชทศนิยม 2 ตําแหนง
9.3 นําคะแนน (รอยละ) ที่คํานวณไดจากขอ 9.1 ขอ 9.2 มาเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งแบง
ระดับความสําเร็จเปน 6 ระดับ ดังนี้
รอยละ
คะแนนรอยละ 90 ขึ้นไป
คะแนนรอยละ 80-89
คะแนนรอยละ 70-79
คะแนนรอยละ 60-69
คะแนนรอยละ 50-59
คะแนนนอยกวารอยละ 50

ระดับความสําเร็จ
ดีเดน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
นอย
ตองปรับปรุง

ทั้งนี้การแปลความหมายคะแนนระดับความสําเร็จในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน จะใชหลักเกณฑเดียวกัน
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10. ขอบเขตของการติดตาม และประเมินผลฯ
10.1 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน ดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนิน งานของสว นงาน และการปฏิ บัติหนาที่ของคณบดีและหัว หนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐ านะ
เทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
10.2 แบบสอบถาม มี 2 ฉบับ คือ
(1) แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปส.4 หนา 42)
(2) แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอรม ปส.7
หนา 55)
10.3 กลุมผูเกี่ยวของในการเก็บขอมูล
เพื่อการมีสวนรวมและเพื่อใหทราบปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ในเชิงลึกและครอบคลุมมิติตางๆ
มากขึ้น จึงเก็บขอมูลกับผูเกี่ยวของกลุมตางๆ ดังนี้
10.3.1 ผูเกี่ยวของที่ตอบแบบสอบถาม
(1) คณะกรรมการประจําสวนงาน
ตอบแบบฟอรม ปส.4
(2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา)
ทั้งหมดในสวนงาน
ตอบแบบฟอรม ปส.4
(3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน)
ตอบแบบฟอรม ปส.4
(4) นักศึกษาของแตละคณะวิชา
ตอบแบบฟอรม ปส.7
10.3.2 ผูเกี่ยวของที่เชิญมาสนทนากลุม
ตารางที่ 3 กลุมผูเกี่ยวของที่เชิญมาสนทนากลุม
กลุมผูเกี่ยวของที่เชิญมาสนทนากลุม
(1) ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน สวนงานละ 1 คน จํานวน 18 สวนงาน
(2) เลขานุการสวนงาน ศูนย สํานัก สวนงานละ 1 คน จํานวน 18 สวนงาน
(3) ผูแทนขาราชการ และ/หรือ ผูแ ทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สวนงานละไมเกิน 3 คน (15 คณะ) = 45 คน
(4) ผูแทนขาราชการ และ/หรือ ผูแ ทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
สวนงานละไมเกิน 3 คน (18 สวนงาน) = 54 คน
(5) นักศึกษา
(5.1) ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษาคณะ คณะละไมเกิน 4 คน (14 คณะ) = 56 คน
(5.2) ผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะละไมเกิน 3 คน (14 คณะ) = 42 คน
(6) ศิษยเกา คณะละไมเกิน 3 คน (15 คณะ) = 45 คน

จํานวน
หมายเหตุ
(คน)
18
18
45
ใหคณะกรรมการ
ประจําคณะประชุม
หารือและเสนอชื่อ
54
ใหสํานักงานคณบดี
(สวนงาน) ประชุม
หารือและเสนอชื่อ
98
ใหคณะวิชา
แจงรายชื่อมา
45

รวม
278
หมายเหตุ 1. กลุมผูเกีย่ วของและจํานวนอาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
2. แบบบันทึกขอมูลการสนทนากลุม ตามแบบฟอรม ปส.8 หนา 57

ใหคณะวิชา
แจงรายชื่อมา
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10.4 ชวงเวลาของการติดตาม และประเมินผลฯ
(1) การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
(2) การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
10.5 สวนงานที่จะตองติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจํานวน 18 สวนงาน รายชื่อสวนงาน ตามภาคผนวก 2 หนา 65
10.6 หัวหนาสวนงานที่จะตองติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจํานวน 18 ราย รายชื่อหัวหนาสวนงานและรายละเอียด ตาม
ภาคผนวก 2 หนา 65
11. ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ
11.1 คณะกรรมการ พิ จารณา ราง หลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมิ นผลฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
11.2 คณะกรรมการ จั ด ส ง ร า ง หลั ก เกณฑ ขั้ น ตอนการติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ให หั ว หน า ส ว นงาน เพื่ อ ให ข อ สั ง เกต
ขอเสนอแนะ
11.3 คณะกรรมการ นําขอสังเกต ขอเสนอแนะ ของหัวหนาสวนงานมาพิจารณาประกอบการจัดทํา
หลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
คณะกรรมการจัดทํา ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
11.4 คณะกรรมการ เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจ ารณา หลักเกณฑ ขั้น ตอนการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และราง คูมือ การติดตาม
และประเมินผลฯ
หลังจากนั้นเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามประกาศใชคูมือฯ ตอไป
11.5 คณะกรรมการ มอบใหฝายเลขานุการดําเนินการ ดังนี้
(1) เผยแพร คูมือฯ ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยใหประชาคมทราบ
(2) เผยแพร แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอรม
ปส.7) ใหนักศึกษามาตอบแบบสอบถาม ผานระบบ online
11.6 คณะกรรมการ มอบหมายอธิการบดี (ในฐานะกรรมการ) ชี้แจงขั้น ตอนการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับหัวหนาสวนงาน เพื่อ
ความเขาใจที่ตรงกัน
11.7 คณะกรรมการ ดําเนินการ
(1) จัดสงคูมือฯ และแจงใหหัวหนาสวนงานดําเนินการ ดังนี้
(1.1) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563
(1.2) เสนอชื่อผูเกี่ยวของที่จะเขารวมสนทนากลุม
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(2) จัดสงเอกสาร และแจงใหเลขานุการสวนงานดําเนินการ ดังนี้
(2.1) สงแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) ตามแบบฟอรม ปส.4 หนา 42 ใหกับ
(2.1.1) คณะกรรมการประจําสวนงาน
(2.1.2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดใน
สวนงาน
(2.1.3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน)
สําหรับศูนย สํานัก จะมี 2 กลุม คือ (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน และ (2)
สํานักงานคณบดี (สวนงาน)
แตละกลุมตามขอ (2.1.1)–(2.1.3) จัดประชุมเพื่อตอบแบบสอบการประเมินการ
บริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) และเมื่อดําเนินการเสร็จแลว
ใหสงคืนใหเลขานุการสวนงาน กลุมละ 1 ชุด (แตละภาควิชา สาขาวิชา สงภาควิชา สาขาวิชาละ 1 ชุด)
(2.2) รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด ในขอ (2.1) แลวจัดสงใหประธานกรรมการ โดยสง
ผานทางสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
(2.3) ชวยประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบเรื่องการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของส ว นงาน และการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องหั ว หน า ส ว นงาน และเข า มาตอบแบบสอบถามการประเมิ น การ
บริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ตามแบบฟอรม ปส.7 หนา 55 ผานระบบ online
(2.4) เสนอชื่อผูเกี่ยวของที่จะเขารวมสนทนากลุม (ผูแทนสายสนับสนุน)
11.8 คณะกรรมการ เชิญผูเกี่ยวของ (ตามกลุมในตารางที่ 3 หนา 11) มารวมสนทนากลุม โดยการ
สนทนากลุม มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
(1) ประธานกรรมการ มีห นังสือถึงผูเกี่ย วของ (ตามกลุมในตารางที่ 3 หนา 11) เชิญมา
สนทนากลุม
(2) คณะกรรมการ สนทนากลุมกับผูเกี่ยวของกลุมตางๆ
(3) ฝายเลขานุการ ประมวล สรุปสาระสําคัญของการสนทนากลุม ตามแบบฟอรม ปส.8
หนา 57
11.9 หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563 โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
(1) หัวหนาสวนงาน เสนอรายงานตอคณะกรรมการประจําสวนงาน เพื่อประเมินใหคะแนน
ดังนี้
(1.1) รายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะ
สวนบุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน ตามแบบฟอรม ปส.5 หนา 44
(1.2) รายงานความคืบ หนา/ความสําเร็จ ในการดํ าเนิน การตามขอ เสนอแนะจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ตามแบบฟอรม ปส.6 หนา 47
(2) คณะกรรมการประจําสวนงาน พิจารณาและประเมินใหคะแนนรายงาน ในขอ (1.1) และ
(1.2) แลวสงผลการประเมินใหเลขานุการสวนงาน โดยจัดทําเปนเอกสารลับ
(3) เลขานุการสวนงาน สงผลการประเมิน ในขอ (2) ใหประธานกรรมการ ผานสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย
(4) หัวหนาสวนงาน เสนอรายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563 ตอคณะกรรมการ โดยใหจัดทําเปนรูปเลมตาม
ภาคผนวก 4 หนา 75
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เบื้องตน

11.10 คณะกรรมการ มอบหมายฝายเลขานุการ รวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล สรุปผลใน

11.11 คณะกรรมการ พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563 และตรวจสอบ สอบทานขอมูล รวมทั้งใหคะแนน
11.12 คณะกรรมการ มอบหมายฝายเลขานุการ ยก ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563
ในเบื้องตน แลวเสนอคณะกรรมการ
11.13 คณะกรรมการ พิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563
11.14 คณะกรรมการ จัดสง ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563 (แบบฟอรม ปส.9 หนา 58)
ใหหัวหนาสวนงาน เพื่อรับทราบผลการติดตาม และประเมินผลฯ ในเบื้องตน และใหขอสังเกตในประเด็นตางๆ
11.15 คณะกรรมการ นําขอสังเกตในประเด็นตางๆ ของหัวหนาสวนงานมาพิจารณา และจัดทํา ราง
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563 ฉบับนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
11.16 ประธานกรรมการ มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ ราง รายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562/2563
11.17 สภามหาวิทยาลัย พิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563
11.18 เมื่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาเห็ น ชอบ รายงานผลการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563 แลว
(1) นายกสภามหาวิทยาลัย แจงผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ใหแตละสวนงานทราบและนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ทํางานตอไป
(2) ฝายเลขานุการ เผยแพร รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ตารางที่ 4 สรุปขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
คณะกรรมการ พิจารณา ราง หลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะกรรมการ จัดสง ราง หลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหหัวหนาสวนงาน เพื่อใหขอสังเกต ขอเสนอแนะ
คณะกรรมการ นําขอสังเกต ขอเสนอแนะ ของหัวหนาสวนงานมาพิจารณาประกอบการจัดทํา หลักเกณฑ ขั้นตอน
การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะกรรมการ จัดทํา ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
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เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณา
หลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
และ ราง คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ
นายกสภามหาวิทยาลัย ลงนามประกาศใช คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ
คณะกรรมการ มอบหมายอธิการบดี ชี้แจงการติดตาม และประเมินผลฯ กับหัวหนาสวนงาน
คณะกรรมการ 1. แจงหัวหนาสวนงาน ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563 ตามที่กําหนดใน คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ
2. แจงหัวหนาสวนงาน เลขานุการสวนงาน ใหเสนอชื่อผูเ กี่ยวของที่จะเขารวมสนทนากลุม
3. แจงเลขานุการสวนงาน ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ และประชาสัมพันธใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามฯ
4. มอบหมายฝายเลขานุการ ดําเนินการ
- เผยแพร คูมือ การติดตาม และประเมินผลฯ ในเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
- เผยแพร แบบสอบถามฯ สําหรับใหนักศึกษาตอบ ผานระบบ online
1. หัวหนาสวนงาน เลขานุการสวนงาน เสนอชื่อผูเกี่ยวของที่จะเขารวมสนทนากลุม
2. เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถามฯ จากบุคลากรกลุมตางๆ ในสวนงาน สงประธานกรรมการ
3. นักศึกษาของแตละสวนงาน ตอบแบบสอบถามฯ ผานระบบ online
คณะกรรมการ จัดสนทนากลุม ผูเกี่ยวของกลุมตางๆ
1. หัวหนาสวนงาน ดําเนินการ
1.1 เสนอ แบบรายงานความเปนผูนําฯ และแบบรายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ตอคณะกรรมการประจําสวนงาน เพื่อประเมินใหคะแนน
1.2 เสนอ รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562/2563 ตอคณะกรรมการ
2. คณะกรรมการประจําสวนงาน พิจารณา
แบบรายงานความเปนผูนําฯ และแบบรายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจาก
การติดตาม และประเมินผลฯ และประเมินใหคะแนน แลวสงเปนเอกสารลับใหเลขานุการสวนงาน
3. เลขานุการสวนงาน รวบรวมผลการประเมินจากคณะกรรมการประจําสวนงาน สงคณะกรรมการ
คณะกรรมการ มอบหมายฝายเลขานุการรวบรวมขอมูล และวิเคราะห สรุปผลในเบื้องตน
คณะกรรมการ พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัตหิ นาที่ของหัวหนาสวนงาน
ตรวจสอบ สอบทานขอมูล และพิจารณาใหคะแนนตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
คณะกรรมการ มอบหมายฝายเลขานุการ ยก ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ในเบื้องตน
คณะกรรมการ พิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ
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คณะกรรมการ จัดสง ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ใหหัวหนาสวนงาน
เพื่อรับทราบผลการติดตาม และประเมินผลฯ ในเบื้องตน และใหขอสังเกตในประเด็นตางๆ
คณะกรรมการ นําขอสังเกตในประเด็นตางๆ ของหัวหนาสวนงานมาพิจารณา
และจัดทํา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ฉบับนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการ เสนอ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
สภามหาวิทยาลัย พิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ
เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ แลว
1. นายกสภามหาวิทยาลัย แจงผลการติดตาม และประเมินผลฯ ใหหัวหนาสวนงานทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป
2. ฝายเลขานุการ เผยแพร รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

12. การตรวจสอบ สอบทานขอมูล
การตรวจสอบ สอบทานขอมูลของคณะกรรมการ มีการดําเนินการ อาทิ
12.1 เชิญหัวหนาสวนงาน หนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ กองแผนงาน กองประกันคุณภาพการศึกษา
มาใหขอมูล ชี้แจง แสดงเอกสาร หลักฐาน ฯลฯ
12.2 คณะกรรมการ สนทนากับผูเกี่ยวของ สอบถาม สอบทานในประเด็นตางๆ
13. การจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่
ของหัวหนาสวนงาน
ตามที่ขอ 8 (3) ของขอบังคับ กําหนดให คณะกรรรมการอาจพิจารณาใหทํารายงานการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานรวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงานได
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน เปนเลมเดียวกันเพื่อใหเห็นภาพรวมการดําเนินการของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานทั้งหมดในมหาวิทยาลัย โดยจะสรุปผลการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ของแตละสวนงานลงใน
แบบฟอรม ปส.9 หนา 58
สําหรับรูปเลมของรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประกอบดวย อาทิ
13.1 บทสรุปผูบริหาร
13.2 ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และผลการติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563
13.3 การดําเนินงานที่มีความกาวหนา จุดที่ควรพัฒนา
13.4 ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนาสวนงาน
13.5 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการในภาพรวม

16

14. การเผยแพรผลการติดตาม และประเมินผลฯ
เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ แลว จะดําเนินการ
เผยแพร ดังนี้
14.1 นายกสภามหาวิทยาลัย แจงผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ใหแตละสวนงานทราบ และใหหัวหนาสวนงานนําไปพิจารณาปรับปรุง
และพั ฒ นาการทํ างานต อ ไป รวมทั้ งให หั ว หน า ส ว นงานนํ า ไปเผยแพร ใ ห คณะกรรมการประจํ าส ว นงาน
บุคลากร และนักศึกษาทราบดวย
14.2 ฝ า ยเลขานุ การ เผยแพร รายงานผลการติด ตาม และประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานของ
ส ว นงาน และการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ของหั ว หนาส ว นงาน ในเว็บ ไซตของสํา นักงานสภามหาวิท ยาลั ย ศิล ปากร
(http://www.council.su.ac.th) หัวขอ การติดตาม และประเมินผลสวนงาน และหัวหนาสวนงาน
15. การนําผลการติดตาม และประเมินผลฯ ไปใชประโยชน
15.1 หัวหนาสวนงานรับทราบผลการดําเนินงาน และนําขอสังเกต ขอเสนอแนะไปใชในการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
15.2 อธิการบดี
- กํากับติดตามการทํางาน รวมทั้งการสนับสนุน ผลักดันการทํางานของแตละสวนงาน ไดอยาง
ครบถวน ชัดเจน
- นํ า ผลการประเมิ นการปฏิบัติห นาที่ของหัว หนาสวนงาน ไปใชป ระกอบการพิจ ารณาเลื่อน
เงินเดือน การใหเงินรางวัล หรือคาตอบแทนอื่นที่เกี่ยวของ
15.3 สภามหาวิทยาลัย
- สนับสนุน ผลักดัน ใหขอเสนอแนะในการทํางานของแตละสวนงาน หัวหนาสวนงาน ไดอยาง
ครบถวน ชัดเจน
15.4 ผูเกี่ยวของกลุมอื่นๆ อาทิ คณะกรรมการประจําสวนงาน บุคลากร นักศึกษา
- รับทราบผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน และรวมมือ
กันทํางานเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาสวนงาน ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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สวนที่ 2
แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จากองคประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการนํามากําหนดรายละเอียดขั้นตอน วิธีการดําเนินการ
และการเก็บขอมูลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
1.1 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีองคประกอบและคาน้ําหนัก ดังนี้
สวนงาน
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ
มี 4 ดาน
ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
(ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี)
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน
(ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหา
ของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง)
สวนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
ดานที่ 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน
ดานที่ 3 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และ
ประเมินผลฯ
ดานที่ 4 การบริหารจัดการสวนงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน)
รวม

60

คาน้ําหนัก
(รอยละ)
30
10

30
10

20

-100

1.2 ขั้นตอนการดําเนินการ และการเก็บขอมูล
คณะกรรมการ มีหนังสือถึงหัวหนาสวนงาน ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน พรอมแบบฟอรมตางๆ
รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน มีองคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 4 ดาน ตาม
ตารางขางบนนี้ มีรายละเอียดขั้นตอนการกรอกขอมูล การเก็บขอมูล การคิดคะแนน ของแตละสวน ดังนี้
ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนงาน (คาน้ําหนักรอยละ 60)
สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการ
เจรจาตอรองกับอธิการบดี) (คาน้ําหนักรอยละ 30)
1) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1.1) ขั้นตอนการเก็บขอมูลของมหาวิทยาลัย
1.1.1) สวนงาน กรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562/2563 ในระบบ MIS ตามที่กองแผนงานกําหนด
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1.1.2) กองแผนงาน รวบรวมขอมูล ตรวจสอบ สอบทาน สรุป และจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป และเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ก.บ.ม.)
1.1.3) ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลัย ศิล ปากร (ก.บ.ม.) พิจ ารณาให
ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ประมาณตนเดือนพฤศจิกายน)
(กรณีภายหลังสวนงานพบวาขอมูลที่รายงานในระบบ MIS และผานความเห็นชอบ
จากที่ประชุม ก.บ.ม. แลว ยังมีความคลาดเคลื่อน ใหสวนงานประสานงานกับกองแผนงานโดยตรง)
1.2) ขั้นตอนการเก็บขอมูลของคณะกรรมการ
1.2.1) หัวหนาสว นงาน กรอกขอมู ลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ การประจําป
(ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) โดยนําขอมูลจากขอ 1.1.3) มากรอกในแบบฟอรม
ปส.1 หนา 34
พร อมสรุป ปญหา อุ ปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ และคิดคะแนนตาม
หลักเกณฑที่กําหนด ในขอ 8.1 หนา 6 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
1.2.2) หัวหนาสวนงาน รวบรวมสวนที่ 1 เพื่อนําไปจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563 และนําเสนอ
คณะกรรมการตอไป
2) การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
สําหรับปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนํามาพิจารณาประกอบการจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัย
ตอไป
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน (ตามนโยบาย/พันธสัญญา
ของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง)
(คาน้ําหนักรอยละ 10)
1) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1.1) หัวหนาสว นงาน กรอกขอมู ลผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัว หนาส วนงาน
(ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยาง
นอย 3 เรื่อง) โดยนําขอมูลมากรอกในแบบฟอรม ปส.2 หนา 38
พร อ มสรุ ป ป ญ หา อุ ป สรรค แนวทางการแก ไ ขป ญ หา ฯลฯ และคิ ด คะแนนตาม
หลักเกณฑที่กําหนด ในขอ 8.2 หนา 7 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
1.2) หัวหนาสวนงาน รวบรวมสวนที่ 2 เพื่อนําไปจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องหั ว หน า ส ว นงาน ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562/2563 และนํ า เสนอ
คณะกรรมการตอไป
2) การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
สําหรับปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนํามาพิจารณาประกอบการจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัย
ตอไป
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สวนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) (คาน้ําหนักรอยละ 20)
1) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
หั ว หน า ส ว นงาน นํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน (สกอ.) ป ก ารศึ ก ษา
2561/2562 โดยใชคะแนนเฉลี่ยจากทุกองคประกอบตามที่ไดรับแจงอยางเปนทางการจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยนําขอมูลมากรอกในแบบฟอรม ปส.3 หนา 41 (คาคะแนนแปลงเปน
รอยละ)
พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ
2) การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ใช คะแนนตามที่คณะกรรมการประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายใน แจ ง
อยางเปนทางการ (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
สําหรับปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนํามาพิจารณาประกอบการจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัย
ตอไป
ดานที่ 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน (คาน้ําหนักรอยละ 30)
การมี ส ว นร ว มและความร ว มมือของบุคลากรในสว นงาน เป น สว นสํา คัญ ที่จ ะช ว ยใหการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการบริหารงานของหัวหนาสวนงานประสบความสําเร็จ
1) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1.1) คณะกรรมการ จัดสงแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ของหั วหน า ส ว นงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร ม ปส.4 หนา 42) ให เลขานุ การส วนงาน เพื่ อ
ดําเนินการดังนี้
1.1.1) จัดสงใหกับ
(1) คณะกรรมการประจําสวนงาน
(2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทา ภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดใน
สวนงาน (จัดสงใหแตละภาควิชา สาขาวิชา ละ 1 ชุด)
(3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน)
สําหรับศูนย สํานัก มาจาก 2 กลุม คือ (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2)
สํานักงานคณบดี (สวนงาน)
1.1.2) แตละกลุมตามขอ (1)-(3) จัดประชุมของแตละกลุม (แตละภาควิชา สาขาวิชา
จัดประชุมของแตละภาควิชา สาขาวิชา) เพื่อตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) และคิดคาคะแนนเฉลี่ย (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
พรอมสรุปผลงานเดน จุดที่ควรพัฒนาของสวนงานในรอบปที่ผานมา และแนวทาง
การแกไขและพัฒนา แลวจัดสงใหเลขานุการสวนงาน กลุมละ 1 ชุด (แตละภาควิชา สาขาวิชา สงภาควิชา
สาขาวิชา ละ 1 ชุด)
1.2) เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถามฯ จากกลุมในขอ (1)-(3) สงใหประธาน
คณะกรรมการโดยผานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
2) การพิจารณาของคณะกรรมการ
2.1) คณะกรรมการ มอบหมายฝายเลขานุการ รวบรวมแบบสอบถามฯ ทั้งหมด
2.2) คณะกรรมการ พิจารณาสอบทานคะแนน
20

สําหรับปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนํามาพิจารณาประกอบการจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัย
ตอไป
ดานที่ 3 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และ
ประเมินผลฯ (คาน้ําหนักรอยละ 10)
เพื่ อให การดํ า เนิ น งานของสว นงานมีการปรับ ปรุงและพัฒ นาอยางตอเนื่อง จึงกําหนดให
หัวหนาสวนงานจัดทํารายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม
และประเมินผลฯ
ขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ มาจาก 2 สวน คือ
(1) ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
(2) ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานในภาพรวม
1) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1.1) หั ว หน า ส ว นงาน รายงานความคื บ หน า /ความสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น การตาม
ขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561/2562 โดยนําขอมูลมากรอกใน
แบบฟอรม ปส.6 หนา 47
พร อ มสรุ ป ป ญ หา อุ ป สรรค แนวทางการแก ไ ขป ญ หา ฯลฯ หลั ง จากนั้ น จั ด ส ง ให
คณะกรรมการประจําสวนงานประเมินใหคะแนน
1.2) คณะกรรมการประจําสวนงาน พิจารณารายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561/2562 และ
ประเมินใหคะแนนโดยใชเกณฑ
(1) ระดับการตอบสนอง
(2) ระดับคุณภาพ
เกณฑการใหคะแนน ในขอ 8.6 หนา 9 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
1.3) คณะกรรมการประจํ า ส ว นงาน ส ง รายงานความคื บ หน า /ความสํ า เร็ จ ในการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561/2562 พรอม
คะแนนการประเมิน ใหเลขานุการสวนงาน โดยจัดทําเปนเอกสารลับ
1.4) เลขานุการสว นงาน สงรายงานความคืบ หนา/ความสําเร็จ ในการดําเนิน การตาม
ขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561/2562 พรอมคะแนนการประเมิน
ใหคณะกรรมการ
2) การพิจารณาของคณะกรรมการ
2.1) คณะกรรมการ พิจารณารายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561/2562
2.2) คณะกรรมการ พิจารณาประเมินใหคะแนนโดยใชเกณฑ
(1) ระดับการตอบสนอง
(2) ระดับคุณภาพ
เกณฑการใหคะแนน ในขอ 8.6 หนา 9 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
สําหรับปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนํามาพิจารณาประกอบการจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัย
ตอไป
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ดานที่ 4 การบริหารจัดการสวนงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน)
การบริหารจัดการการใหบริการของสวนงานสวนใหญ ดําเนินการเพื่อใหนักศึกษาไดรับความ
สะดวก เอื้ออํานวยตอการเรียนการสอน การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย ฯลฯ การรับฟงความคิดเห็นจากนักศึกษา
จึงเปนสวนสําคัญที่จะนํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของสวนงานและหัวหนาสวนงานตอไป
1) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1.1) คณะกรรมการ แจ ง เลขานุ ก ารส ว นงาน/กรรมการนั ก ศึ ก ษาของคณะวิ ช า ให
ประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบเรื่องการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน และเขามาตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา)
(แบบฟอรม ปส.7 หนา 55) ผานระบบ online
1.2) ฝายเลขานุการ นําแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา)
ไปเผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร (http://www.council.su.ac.th) รวมทั้งแจง
คณะกรรมการนักศึกษาประจําคณะประชาสัมพันธใหนักศึกษามาตอบแบบสอบถามฯ
1.3) นักศึกษา ตอบแบบสอบถามฯ ผานระบบ online
2) การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ มอบหมายฝายเลขานุการ รวบรวมขอมูลการตอบแบบสอบถามฯ ของ
นักศึกษา วิเคราะหขอมูล และสรุปผลขอมูลของแตละคณะวิชา
สําหรับปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและขอเสนอแนะตางๆ ของนักศึกษา
คณะกรรมการจะรวบรวม และดําเนินการ อาทิ
(1) เสนอมหาวิทยาลัยนําไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
(2) นํามาพิจารณาประกอบการจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ และ
เสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
2. สรุปองคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ คาน้ําหนัก และวิธีการเก็บขอมูล
จากองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล ในขอ 1 นํามาสรุปได ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 สรุป องค ประกอบ ค าน้ําหนัก วิธี การเก็ บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคประกอบในการติดตาม
คาน้ําหนัก
วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล
และประเมินผลฯ
รอยละ
ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน 60
ของสวนงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ
ส ว นที่ 1 ผลการดํ า เนิ น งานตาม
30 1. ขั้นตอนการเก็บขอมูลของมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติการประจําป
1.1) ส ว นงาน กรอกข อ มู ล ผลการดํ า เนิ น งานตาม
(ตั ว ชี้ วั ด ค า เป า หมาย จากการเจรจา
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563 ใน
ตอรองกับอธิการบดี)
ระบบ MIS ตามที่กองแผนงานกําหนด
1.2) กองแผนงาน รวบรวมขอมูล ตรวจสอบ สอบทาน
สรุป และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป และเสนอตอที่ประชุม ก.บ.ม.
1.3) ที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาใหความเห็นชอบ
2. ขั้นตอนการเก็บขอมูลของคณะกรรมการ
หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
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องคประกอบในการติดตาม
และประเมินผลฯ

คาน้ําหนัก
รอยละ

ส ว นที่ 2 ผลการดํ า เนิ น งานตาม
นโยบายของหัวหนาสวนงาน
(ตามนโยบาย/พั นธสั ญญาของหั ว หน า
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

ดานที่ 3 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการ 10
ดํ า เนิ น การตามข อ เสนอแนะจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล

การ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563 (ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) โดยใชขอมูลใน
ขอ 1.3) (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ
(แบบฟอรม ปส.1)
3. คณะกรรมการ พิ จ ารณาตรวจสอบ สอบทาน และให
คะแนน
10 1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย
ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563
(ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการ
เพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง)
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ
(แบบฟอรม ปส.2)
2. คณะกรรมการ พิ จ ารณาตรวจสอบ สอบทาน และให
คะแนน
20 1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ปการศึกษา 2561/2562 (แบบฟอรม ปส.3)
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
2. คณะกรรมการ ใชคะแนนตามที่ คณะกรรมการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน แจงอยางเปนทางการ
1. คณะกรรมการ จั ด ส ง แบบสอบถามการประเมิ น การ
บริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวน
งาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปส.4) ใหเลขานุการสวนงาน
2. เลขานุการสวนงาน จัดสงแบบสอบถามฯ 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 (สวนงาน)
3. แตละกลุมตามขอ 2.1)-2.3) จัดประชุมของแตละกลุม แลว
ตอบแบบสอบถามฯ กลุมละ 1 ชุด พรอมคิดคาคะแนนเฉลี่ย
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
สําหรับศูนย สํานัก มาจาก 2 กลุม คือ (1) คณะกรรมการ
ประจําสวนงาน (2) สํานักงานคณบดี (สวนงาน)
พรอมสรุปผลงานเดนของสวนงาน จุดที่ควรพัฒนา แนว
ทางการแกไขและพัฒนา ฯลฯ แลวสงใหเลขานุการสวนงาน
4. เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถามทั้ง หมดสงให
ประธานคณะกรรมการ ผานทางสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
5. คณะกรรมการ พิจารณาสอบทานคะแนน
1. หัวหนาสวนงาน รายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561/2562
พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ
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ดานที่ 4 การบริหารจัดการสวนงานตาม ไมคิด
ความคิดเห็นของนักศึกษา
คะแนน

รวม

100

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล
(แบบฟอรม ปส.6)
หลั ง จากนั้ น จั ด ส ง ให ค ณะกรรมการประจํ า ส ว นงาน
ประเมินใหคะแนน
2. คณะกรรมการประจําสวนงาน ประเมินใหคะแนนโดยใช
เกณฑ
(1) ระดับการตอบสนอง
(2) ระดับคุณภาพ
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
3. คณะกรรมการประจําสวนงาน สงผลการประเมินให
เลขานุการสวนงาน โดยจัดทําเปนเอกสารลับ
4. คณะกรรมการ พิจารณาประเมินใหคะแนนโดยใชเกณฑ
(1) ระดับการตอบสนอง
(2) ระดับคุณภาพ
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
1. คณะกรรมการ แจง เลขานุก ารสว นงาน/คณะกรรมการ
นักศึกษาของคณะวิชา ใหประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ
เรื่ อ งการติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ และเข า มาตอบ
แบบสอบถามการประเมิ น การบริ ห ารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) (แบบฟอรม ปส.7) ผานระบบ online
2. ฝ า ยเลขานุ ก าร นํ า แบบสอบถามเผยแพร ใ นเว็ บ ไซต
สํ า นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง แจ ง คณะกรรมการ
นั ก ศึ ก ษาประจํ า คณะประชาสั ม พั น ธ ใ ห นั ก ศึ ก ษามาตอบ
แบบสอบถามฯ
3. นักศึกษา ตอบแบบสอบถาม ผานระบบ online
4. คณะกรรมการ มอบฝ า ยเลขานุ ก าร รวบรวมข อ มู ล
วิเคราะหขอมูล สรุปผลขอมูลของแตละคณะวิชา

3. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
3.1 นําคะแนนการดําเนินงานดานที่ 1 - ดานที่ 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 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ
คะแนนรวม
คะแนนดานที่ 1 + คะแนนดานที่ 2 + คะแนนดานที่ 3

รอยละ 60

รอยละ 30
รอยละ 10
รอยละ 100
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3.2 กําหนดระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนงาน ดังนี้
รอยละ
คะแนนรอยละ 90 ขึ้นไป
คะแนนรอยละ 80-89
คะแนนรอยละ 70-79
คะแนนรอยละ 60-69
คะแนนรอยละ 50-59
คะแนนนอยกวารอยละ 50

ระดับความสําเร็จ
ดีเดน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
นอย
ตองปรับปรุง

4. สรุปขั้นตอนการดําเนินการ
4.1 ขั้นตอนการดําเนินการของสวนงาน
4.1.1 คณะกรรมการ จั ด ส งคูมือฯ และแบบฟอร มต างๆ ใหหัว หนาสว นงานรายงานผลการ
ดําเนินงาน ตามที่คณะกรรมการกําหนด พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ แลวเสนอ
คณะกรรมการ
4.1.2 คณะกรรมการ สงแบบสอบถามฯ ใหเลขานุการสวนงานดําเนินการ
4.1.2.1 สงแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปส.4) ใหกับ
(1) คณะกรรมการประจําสวนงาน
(2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดใน
สวนงาน
(3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน)
แตละกลุมตามขอ (1) (2) (3) จัดประชุมของแตละกลุม แลวตอบแบบสอบถามฯ
กลุมละ 1 ชุด พรอมสรุปผลงานเดนของสวนงานในรอบปที่ผานมา จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการแกไขและพัฒนา
หลังจากนั้นคิดคะแนนเฉลี่ย (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) แลวสงใหเลขานุการสวนงาน กลุมละ 1 ชุด
4.1.2.2 เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถามฯ ทั้งหมด แลวจัดสงแบบสอบถามการ
ประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) ใหประธาน
คณะกรรมการ โดยสงผานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
4.1.2.3 เลขานุการสวนงาน/คณะกรรมการนักศึกษาของคณะวิชา ชวยประชาสัมพันธให
นักศึกษาทราบเรื่องการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน และเขามาตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ผานระบบ online
4.1.3 ฝา ยเลขานุ การ นํ าแบบสอบถามการประเมิ นการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา)
(แบบฟอรม ปส.7) เผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามฯ
ผานระบบ online
4.1.4 เอกสารที่จะตองจัดสงใหคณะกรรมการ มีดังนี้
4.1.4.1 หัวหนาสวนงาน
(1) รายชื่อผูเขารวมสนทนากลุม ตามเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
(2) รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
โดยจัดทําเปนเลมเดียวกัน ตามรูปแบบ ในภาคผนวก 4 หนา 75 (ภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ)
4.1.4.2 เลขานุการสวนงาน รวบรวม
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(1) แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส วนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปส.4) จาก (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) ภาควิชา สาขาวิชา
(รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทา ภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดในสวนงาน (3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน)
(2) แบบรายงานความเป น ผู นํ า (Leadership) ในการขั บ เคลื่อ นส ว นงาน และ
คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน (แบบฟอรม ปส.5) ที่
คณะกรรมการประจําสวนงานประเมินใหคะแนนแลว โดยจัดทําเปนเอกสารลับ
(3) แบบรายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ (แบบฟอรม ปส.6) ที่คณะกรรมการประจําสวนงานประเมินใหคะแนนแลว โดย
จัดทําเปนเอกสารลับ
4.2 ขั้นตอนการดําเนินการของคณะกรรมการ
4.2.1 คณะกรรมการ เชิ ญผูที่เกี่ย วของกับการบริ หารงานของสว นงาน อาทิ ผู ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการประจําสวนงาน ผูแทนบุคลากรสายวิชาการ ผูแทนบุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา
มาสนทนากลุมในประเด็นตางๆ อาทิ ผลงานเดนของสวนงานในรอบปที่ผานมา ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน (การสนทนากลุม ไมมีคะแนน)
กลุมผูเกี่ยวของที่เชิญมาสนทนากลุม ตามที่กําหนดในตารางที่ 3 หนา 11 และขั้นตอน
ตามที่กําหนดในขอ 11.8 หนา 13
4.2.2 คณะกรรมการ มอบหมายฝ า ยเลขานุ ก าร รวบรวมข อ มู ล ทั้ งหมดจากส ว นงาน และ
เลขานุการสวนงาน มาสรุปการดําเนินการในเบื้องตน
4.2.3 คณะกรรมการ นําขอมูลทั้งหมดมาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน
4.2.4 คณะกรรมการ มอบหมายฝ า ยเลขานุ ก าร จั ด ทํ า ร า ง รายงานผลการติ ด ตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ในเบื้องตน
4.2.5 คณะกรรมการ พิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
4.2.6 คณะกรรมการ จัดสง ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ใหหัวหนาสวนงานรับทราบและใหขอสังเกตในประเด็นตางๆ
4.2.7 คณะกรรมการ นําขอสังเกตในประเด็นตางๆ จากหัวหนาสวนงานมาพิจารณา และจัดทํา
ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหน า
สวนงาน ฉบับนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
4.2.8 ประธานกรรมการ เสนอ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ตอนายกสภามหาวิทยาลัยนําเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา
4.2.9 เมื่ อสภามหาวิ ทยาลั ย พิจ ารณาเห็น ชอบ รายงานผลการติดตาม และประเมิน ผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานแลว
(1) นายกสภามหาวิทยาลัย แจงผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติห นาที่ของหัวหน าสวนงาน ใหแต ละสวนงานทราบและนําไปใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานตอไป
(2) ฝายเลขานุการ เผยแพร รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
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แผนภาพที่ 1 สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคประกอบ

ดานที่ 1
ระดับความสําเร็จใน
การดําเนินงานของ
สวนงาน
(คาน้ําหนัก 60)

ดานที่ 2
ระดับการมีสวนรวม
และความรวมมือของ
บุคลากรในสวนงาน
(คาน้ําหนัก 30)
ดานที่ 3
ความคืบหนา/
ความสําเร็จในการ
ดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะจาก
การติดตาม และ
ประเมินผลฯ
(คาน้ําหนัก 10)
ดานที่ 4
การบริหารจัดการ
สวนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา
(ไมคิดคะแนน)

ตัวชี้วดั

วิธีการเก็บขอมูล

สวนที่ 1
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําป (ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย จากการเจรจาตอรอง
กับอธิการบดี) (คาน้ําหนัก 30)

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

สวนที่ 2
ผลการดําเนินงานตามนโยบาย
ของหัวหนาสวนงาน (อยางนอย
3 เรื่อง) (คาน้ําหนัก 10)

1. หัว หนาสว นงาน รายงานผลการดํา เนินงานตามนโยบายของหั วหนาส วนงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563 (อยางนอย 3 เรื่อง) (แบบฟอรม ปส.2)
2. เสนอรายงานผลการดําเนินงาน ตอคณะกรรมการ
3. คณะกรรมการ พิจารณาสอบทานและใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)

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

1. หั ว หน า ส ว นงาน รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน (สกอ.)
ปการศึกษา 2561/2562 (แบบฟอรม ปส.3)
2. คณะกรรมการ ใชคะแนนตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รายงานอยางเปนทางการ (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)

1. คณะกรรมการ จัดสงแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงานและการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดย
บุคลากร) (แบบฟอรม ปส.4) ใหเลขานุการสวนงาน
2. เลขานุการสวนงาน สงแบบสอบถามใหผูเกี่ยวของตอบ คือ (2.1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2.2) ภาควิชา สาขาวิชา
(รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทา) ทั้งหมดในสวนงาน (2.3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน) (ศูนย สํานัก มี 2 กลุม)
ผูเกี่ยวของแตละกลุมดังกลาวจัดประชุมเพื่อตอบแบบสอบถาม กลุมละ 1 ชุด
3. เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด สงใหคณะกรรมการ
4. คณะกรรมการ สอบทานคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
1. หัวหนาสวนงาน รายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561/2562 (แบบฟอรม ปส.6) เสนอใหคณะกรรมการประจําสวนงาน
2. คณะกรรมการประจําสวนงาน พิจารณาและประเมินใหคะแนน แลวสงใหเลขานุการสวนงาน (จัดทําเปนเอกสารลับ)
3. เลขานุการสวนงาน สงใหคณะกรรมการ
4. คณะกรรมการ พิจารณาและประเมินใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
1. คณะกรรมการ แจงเลขานุการสวนงานใหประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบเรื่องการติดตาม และประเมินผลฯ และเขามาตอบ
แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอรม ปส.7) ผานระบบ online
2. นักศึกษาตอบแบบสอบถาม ผานระบบ online
3. คณะกรรมการ มอบหมายฝายเลขานุการ รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และสรุปผล ของแตละคณะวิชา

ขั้นตอนการประมวลผล

คะแนน
ดานที่ 1

การแปลความหมาย
รอยละ
ระดับความสําเร็จ
90 ขึ้นไป
ดีเดน
80-89
ดีมาก
70-79
ดี
60-69
ปานกลาง
50-59
นอย
นอยกวา 50
ตองปรับปรุง
คะแนนผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน
(คะแนนดานที่ 1+2+3)
1. คณะกรรมการ จัดทํ า ราง รายงาน
ผลการติดตาม และประเมินผลฯ

คะแนน
ดานที่ 2

2. คณะกรรมการ สงสรุป ราง รายงาน
ผลการติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ ให
หั ว หน า ส ว นงานรั บ ทราบในเบื้ อ งต น
รวมทั้งเปดโอกาสใหหัวหนาสวนงานได
ชี้แจงในประเด็นตางๆ
3. คณะกรรมการ เสนอ ราง รายงาน
ผลการติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ ต อ
สภามหาวิทยาลัย

คะแนน
ดานที่ 3

4. นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ส งผลการ
ติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ ให หั ว หน า
สวนงานนําไปใชประโยชนตอไป

1. คณะกรรมการ เชิญผูเกี่ยวของ อาทิ ผูทรงวุฒิในคณะกรรมการประจํา
สวนงาน ผูแทนสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา มาสนทนา
กลุมในประเด็นตางๆ อาทิ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาสวนงาน (การสนทนากลุม ไมมีคะแนน)
2. คณะกรรมการ รวบรวมขอมูล ประมวลผล และสรุปผล
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สวนที่ 3
แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จากองคประกอบการติดตาม และประเมิ นผลการปฏิ บัติห นาที่ ของหัวหนาส วนงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการนํามากําหนดรายละเอียดขั้นตอน
วิธีการดําเนินการ และการเก็บขอมูลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
1.1 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีองคประกอบและคาน้ําหนัก ดังนี้
หัวหนาสวนงาน
องคประกอบในการติดตาม และประเมินผลฯ
คาน้ําหนัก
มี 2 ดาน
(รอยละ)
ดานที่ 1 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
60
ดานที่ 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล 40
(Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
รวม
100

1.2 ขั้นตอนการดําเนินการ และการเก็บขอมูล
คณะกรรมการ มีหนังสือถึงหัวหนาสวนงาน ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน พรอมแบบฟอรมตางๆ
รายงานผลการดําเนินงานในสวนของหัวหนาสวนงาน มีองคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ
2 ดาน ตามตารางขางบนนี้ มีรายละเอียดขั้นตอนการกรอกขอมูล การเก็บขอมูล การคิดคะแนน ของแตละ
สวน ดังนี้
รอยละ 60)

ดานที่ 1 คะแนนผลการติ ดตาม และประเมิ นผลการดํ าเนิน งานของส วนงาน (คาน้ํ าหนั ก

ใชคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562/2563 นํามาคิด รอยละ 60
ดานที่ 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (คาน้ําหนักรอยละ 40)
ความเปนผูนํา (Leadership) ของหัวหน าสวนงานในการขับเคลื่อนสวนงาน อาทิ
วิสัยทัศน กลยุทธ การวางแผน การสื่อสารในองคกร ความสามารถในการแกไขปญหา การทํางานเปนทีม
กระบวนการในการขับเคลื่อน การทํางานเชิงรุก การริเริ่มในการสรางงานใหม การผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติ
ใหเกิดผล การทํางานใหทันตอสถานการณ การใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย
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คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ของผูบริหารระดับสูงที่จําเปนตอการปฏิบัติ
หนาที่ 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 สมรรถนะหลักของ
นักบริหารระดับสูง)

1) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1.1) หัวหนาสวนงาน เขียนสรุปรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อน
สวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน ประมาณ 1-2 หนา
กระดาษ A4 ในแบบฟอรม ปส.5 หนา 44
หลังจากนั้นจัดสงใหคณะกรรมการประจําสวนงานประเมินใหคะแนน
1.2) คณะกรรมการประจําสวนงาน พิจารณารายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน และ
ประเมินใหคะแนน
เกณฑการใหคะแนน ในขอ 8.5 หนา 8 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
1.3) คณะกรรมการประจําสวนงาน สงรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน พรอม
คะแนนการประเมิน ใหเลขานุการสวนงาน โดยจัดทําเปนเอกสารลับ
1.4) เลขานุการสวนงาน สงรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวน
งาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน พรอมคะแนนการ
ประเมิน ใหคณะกรรมการ
2) การพิจารณาของคณะกรรมการ
2.1) คณะกรรมการ พิจารณารายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวน
งาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน
2.2) คณะกรรมการ พิจารณาประเมินใหคะแนน
เกณฑการใหคะแนน ในขอ 8.5 หนา 8 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
2. สรุปองคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ คาน้ําหนัก และวิธีการเก็บขอมูล
จากองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล ในขอ 1 นํามาสรุปได ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 สรุป องค ประกอบ ค าน้ําหนัก วิธี การเก็ บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคประกอบในการติดตาม
คาน้ําหนัก
วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล
และประเมินผลฯ
รอยละ
ด า นที่ 1 คะแนนผลการติ ด ตาม และ 60
ใชคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563 นํามาคิด
รอยละ 60
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องคประกอบในการติดตาม
คาน้ําหนัก
และประเมินผลฯ
รอยละ
ดานที่ 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ใน 40
การขั บเคลื่ อนส ว นงาน และคุ ณลั กษณะ
สวนบุคคล (Competency) ที่จําเปนตอ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน

รวม

100

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล
1. หั ว หน า ส ว นงาน เขี ย นสรุ ป รายงานความเป น ผู นํ า
(Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน
ประมาณ 1-2 หนา กระดาษ A4 (แบบฟอรม ปส.5)
2. หั ว หน า ส ว นงาน เสนอคณะกรรมการประจํ า ส ว นงาน
พิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
3. คณะกรรมการประจํ า ส ว นงาน ส ง ผลการประเมิ น ให
เลขานุการสวนงาน โดยจัดทําเปนเอกสารลับ
4. เลขานุ ก ารส ว นงาน ส ง ให ป ระธานกรรมการ โดยผ า น
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
5. คณะกรรมการ พิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปน
รอยละ)

3. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
3.1 นําคะแนนการดําเนินงานดานที่ 1 และดานที่ 2 มาคิดคะแนนเปนคารอยละ ทศนิยม 2 หลัก
(คะแนนเต็ม 100) ดังนี้
คะแนนดานที่ 1 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
รอยละ 60
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
3.2 กําหนดระดับความสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ดังนี้
รอยละ
คะแนนรอยละ 90 ขึ้นไป
คะแนนรอยละ 80-89
คะแนนรอยละ 70-79
คะแนนรอยละ 60-69
คะแนนรอยละ 50-59
คะแนนนอยกวารอยละ 50

ระดับความสําเร็จ
ดีเดน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
นอย
ตองปรับปรุง

4. สรุปขั้นตอนการดําเนินการ
4.1 ขั้นตอนการดําเนินการของสวนงาน
4.1.1 คณะกรรมการ จั ดสงคู มือฯ และแบบฟอรมตางๆ ให หัว หนาสว นงานรายงานผลการ
ดําเนินงาน ดานที่ 2 ตามที่คณะกรรมการกําหนด พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ
แลวเสนอคณะกรรมการ
4.1.2 เอกสารที่จะตองจัดสงใหคณะกรรมการ
เหมือนกับในสวนที่ 2 ขอ 4.1.4 หนา 25
30

4.2 ขั้นตอนการดําเนินการของคณะกรรมการ
เนื่องจากการติดตาม และประเมินผลการดําเนินการของสว นงาน และการปฏิบั ติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงานดําเนินการไปพรอมกัน ขั้นตอนการดําเนินการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน จึงดําเนินการไปพรอมกับขั้นตอนในสวนที่ 2 ขอ 4.2.1-4.2.10 หนา 26
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แผนภาพที่ 2 สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคประกอบ

ดานที่ 1
คะแนนผลการ
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานของ
สวนงาน
(คาน้ําหนัก 60)
ดานที่ 2
ความเปนผูนํา
(Leadership) ใน
การขับเคลื่อน
สวนงาน และ
คุณลักษณะ
สวนบุคคล
(Competency)
ที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติหนาทีข่ อง
หัวหนาสวนงาน
(คาน้ําหนัก 40)

วิธีการเก็บขอมูล

ใชคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
นํามาคิด รอยละ 60

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

ขั้นตอนการประมวลผล

คะแนน
ดานที่ 1

การแปลความหมาย
รอยละ
ระดับความสําเร็จ
90 ขึ้นไป
ดีเดน
80-89
ดีมาก
70-79
ดี
60-69
ปานกลาง
50-59
นอย
นอยกวา 50
ตองปรับปรุง
คะแนนผลการปฏิบตั ิหนาที่
ของหัวหนาสวนงาน
(คะแนนดานที่ 1+2)

คะแนน
ดานที่ 2

1. คณะกรรมการ จัดทํ า ราง รายงาน
ผลการติดตาม และประเมินผลฯ
2. คณะกรรมการ สงสรุป ราง รายงาน
ผลการติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ ให
หั ว หน า ส ว นงานรั บ ทราบในเบื้ อ งต น
รวมทั้งเปดโอกาสใหหัวหนาสวนงานได
ชี้แจงในประเด็นตางๆ
3. คณะกรรมการ เสนอ ราง รายงาน
ผลการติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ ต อ
สภามหาวิทยาลัย
4. นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ส งผลการ
ติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ ให หั ว หน า
สวนงานนําไปใชประโยชนตอไป
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สวนที่ 4
แบบฟอรมที่ใชในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
แบบฟอรมที่ใชในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แสดงดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 รายชื่อแบบฟอรมที่ใชในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ชื่อยอ
ปส.1
ปส.2
ปส.3
ปส.4
ปส.5
ปส.6
ปส.7
ปส.8
ปส.9

ชื่อแบบฟอรม
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
(ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี)
ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน
(ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
(โดยบุคลากร)
แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล
(Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน (โดยหัวหนาสวนงาน)
แบบรายงานความคื บ หน า /ความสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น การตามขอ เสนอแนะจากการติ ด ตาม และ
ประเมินผลฯ
แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา)
แบบบันทึกขอมูลการสนทนากลุม
สรุปรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน
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แบบ ปส.1
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
สวนงาน .............................................................
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ……………………………. (1 ตุลาคม …. ถึง 30 กันยายน ….)
1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี)
(สวนงานใชขอมูลตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน จากรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... ที่ผานความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) แลว ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับตัวชี้วัด คาเปาหมาย ใหติดตอสอบถามกองแผนงาน)
(1)

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/มาตรการ/ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความโดดเดน เปนเลิศเฉพาะทาง และความมีชื่อเสียงดานวิชาการ :
ACADEMIC REPUTATION
กลยุทธที่ …
มาตรการที่ ...
ตัวชี้วัดที่ ...
ตัวชี้วัดที่ ...
ตัวชี้วัดที่ ...
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค การบริการวิชาการ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับทองถิ่นหรืออุตสาหกรรม ตอบโจทยการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศ เกิดคุณคาทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ และเพื่อ
แกปญหาของชุมชน สังคม : RESEARCH AND CREATIVITY

เปาหมาย

(2)

ผลการ
ดําเนินงาน

(3)

ผลการดําเนินงาน/
เปาหมาย
(2)/(1)

(4)

รอยละของ
เปาหมาย

(5)

คะแนน

% ของ (3)

ยุทธศาสตรที่ 3 นําระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใชอยางมี
ประสิทธิภาพ : SMART ADMINISTRATION
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(1)

เปาหมาย

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/มาตรการ/ตัวชี้วัด

(2)

ผลการ
ดําเนินงาน

(3)

ผลการดําเนินงาน/
เปาหมาย

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนานักศึกษาและสงเสริมความสัมพันธที่เขมแข็งกับศิษยเกา : SMART
STUDENT AND ALUMNI

(2)/(1)

(4)

รอยละของ
เปาหมาย

(5)

คะแนน

% ของ (3)

ยุทธศาสตรที่ 5 สรางและเผยแพรภาพลักษณศิลปากรสูสาธารณะ : SILPAKORN BRANDING

คะแนนผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน

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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วิธีการคิดคะแนนผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย
(กําหนดเปนรอยละ)
ดําเนินการสําเร็จสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 10 ขึ้นไป หรือ
สูงกวาเปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว
ดําเนินการสําเร็จสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 1-10 หรือ
สูงกวาเปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว
ดําเนินการสําเร็จเทากับเปาหมายที่กําหนดไว
ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 1-10 หรือต่ํากวา
เปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว
ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 10 ขึ้นไป หรือต่ํากวา
เปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว
ไมไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว
ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตามแผนงาน โครงการที่
นําเสนอ/ที่กําหนดไว

คะแนน
ที่ได
5.00
4.50
3.50
2.50
1.00
0
N/A

ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย
(กําหนดเปนระยะเวลา)
ดําเนินการแลวเสร็จกอนระยะเวลาที่กําหนด 3 เดือนขึ้นไป หรือ
แลวเสร็จกอนระยะเวลาตามเกณฑที่ตกลงไว
ดําเนินการแลวเสร็จกอนระยะเวลาที่กําหนด 1 เดือนขึ้นไป หรือ
แลวเสร็จกอนระยะเวลาตามเกณฑที่ตกลงไว
ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
ดําเนินการแลวเสร็จหลังระยะเวลาที่กําหนด 1 เดือนขึ้นไป หรือแลว
เสร็จหลังระยะเวลาตามเกณฑที่ตกลงไว
ดําเนินการแลวเสร็จหลังระยะเวลาที่กําหนด 3 เดือนขึ้นไป หรือแลว
เสร็จหลังระยะเวลาตามเกณฑที่ตกลงไว
ไมไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว
ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตามแผนงาน โครงการที่
นําเสนอ/ที่กําหนดไว

คะแนน
ที่ได
5.00
4.50
3.50
2.50
1.00
0
N/A
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ตัวอยางวิธกี ารกรอกแบบฟอรม ปส.1 และการคิดคะแนน
1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี)
(สวนงานใชขอมูลตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน จากรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผานความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) แลว ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับตัวชี้วัด คาเปาหมาย ใหติดตอสอบถามกองแผนงาน)
(1)

เปาหมาย

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/มาตรการ/ตัวชี้วัด

(2)

(3)

ผลการ ผลการดําเนินงาน/
ดําเนินงาน
เปาหมาย
(2)/(1)

(4)

(5)

รอยละของ
เปาหมาย

คะแนน

% ของ (3)

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความโดดเดน เปนเลิศเฉพาะทาง และความมีชื่อเสียงดานวิชาการ : ACADEMIC
REPUTATION
กลยุทธที่ 1.1 สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ................
มาตรการที่ 1 ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน

รอยละ 80

รอยละ 70

70/80 = 0.88

1.00

มาตรการที่ 2 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 6 จํานวนหลักสูตร/รายวิชา ที่สนับสนุนการสรางผูประกอบการ/ผูประกอบการสังคม

0.88 x 100 = 88
ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 12

1 หลักสูตร

1 หลักสูตร

1/1 =1.0

1.0 x 100 = 100
เทากับเปาหมาย

3.50

คะแนนผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน

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

4.50
4.50/2=2.25
45.00

2. สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา
ปญหา/อุปสรรค

แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา

1
2

สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย
ใหการชวยเหลือหรือสนับสนุน

ลงชื่อหัวหนาสวนงาน ....................................................................................... วันที่ ...........................................................
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แบบ ปส.2
ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน
สวนงาน .............................................................
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ……………………………. (1 ตุลาคม …. ถึง 30 กันยายน ….)
1. ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน
ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เรื่อง)
(ตองไมซ้ํากับตัวชี้วัด 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
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน

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

วิธีการคิดคะแนนผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย
(กําหนดเปนรอยละ)
ดําเนินการสําเร็จสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 10 ขึ้นไป หรือ
สูงกวาเปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว
ดําเนินการสําเร็จสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 1-10 หรือ
สูงกวาเปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว
ดําเนินการสําเร็จเทากับเปาหมายที่กําหนดไว
ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 1-10 หรือต่ํากวา
เปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว
ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 10 ขึ้นไป หรือต่ํากวา
เปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว
ไมไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว
ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตามแผนงาน โครงการที่
นําเสนอ/ที่กําหนดไว

คะแนน
ที่ได
5.00
4.50
3.50
2.50
1.00
0
N/A

ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย
(กําหนดเปนระยะเวลา)
ดําเนินการแลวเสร็จกอนระยะเวลาที่กําหนด 3 เดือนขึ้นไป หรือ
แลวเสร็จกอนระยะเวลาตามเกณฑที่ตกลงไว
ดําเนินการแลวเสร็จกอนระยะเวลาที่กําหนด 1 เดือนขึ้นไป หรือ
แลวเสร็จกอนระยะเวลาตามเกณฑที่ตกลงไว
ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
ดําเนินการแลวเสร็จหลังระยะเวลาที่กําหนด 1 เดือนขึ้นไป หรือแลว
เสร็จหลังระยะเวลาตามเกณฑที่ตกลงไว
ดําเนินการแลวเสร็จหลังระยะเวลาที่กําหนด 3 เดือนขึ้นไป หรือแลว
เสร็จหลังระยะเวลาตามเกณฑที่ตกลงไว
ไมไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว
ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตามแผนงาน โครงการที่
นําเสนอ/ที่กําหนดไว

คะแนน
ที่ได
5.00
4.50
3.50
2.50
1.00
0
N/A
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ตัวอยางวิธกี ารกรอกแบบฟอรม ปส.2 และการคิดคะแนน
1. ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน
ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เรื่อง)
(ตองไมซ้ํากับตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี)
นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนา
หรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เรื่อง)
นโยบายการดําเนินการเพื่อพัฒนาสวนงาน
1. จํานวนนักศึกษาที่ไดรับทุนแลกเปลี่ยนกับตางประเทศ
2. จํานวนขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันในตางประเทศ
การดําเนินการเพื่อแกไขปญหาสวนงาน
3. การปรับปรุงหองเรียนแลวเสร็จภายในมกราคม 2561
คะแนนผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน

(1)
เปาหมาย

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน

(3)
ผลการดําเนินงาน/
เปาหมาย
(2)/(1)

(4)
รอยละของ
เปาหมาย
% ของ (3)

(5)
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
แลวเสร็จกอนเวลา 1 เดือน

4.50
10.50
10.50/3=3.50
70.00

ม.ค. 61
ธ.ค. 60
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ
คาน้ําหนัก
คะแนนที่ได

1.00

2. สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา
ปญหา/อุปสรรค

แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา

1
2

สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย
ใหการชวยเหลือหรือสนับสนุน

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

คําชี้แจง
1) แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน เปนการ
ประเมินเพื่อใหไดขอมูลภาพรวมของการบริหารสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน รวมทั้งการมีสวน
รวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน สําหรับใชประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามนี้จะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานตอไป
2) คณะกรรมการ จัดสงแบบสอบถามใหเลขานุการสวนงาน เพื่อใหดําเนินการ ดังนี้
2.1 ส งแบบสอบถามให ผูเกี่ย วข องจํานวน 3 กลุม คื อ (1) คณะกรรมการประจํา สว นงาน (2) ภาควิช า
สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดในสวนงาน และ (3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน)
สําหรับศูนย สํานัก มาจาก 2 กลุม คือ (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) สํานักงานคณบดี (สวนงาน)
แตละกลุมดังกลาวจัดประชุมเพื่อประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน แลวตอบแบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด (ภาควิชา สาขาวิชาละ 1 ชุด) พรอมผลงานเดนในรอบป จุดที่ควร
พัฒนา ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.2 เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถามจากทั้ง 3 กลุม แลวจัดสงใหคณะกรรมการฯ ผานสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย
3) แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน
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 (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา)
 สํานักงานคณบดี (สวนงาน)
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 ปส.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. หัวหนาสวนงาน สงรายงานตามขอ 2 ใหคณะกรรมการประจําสวนงานประเมิน
4. คณะกรรมการประจําสวนงาน พิจารณารายงานตามแบบ ปส.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 สงรายงานตามแบบ ปส.5 ที่ประเมินผลตามขอ 4 แลว ใหเลขานุการสวนงาน โดยจัดทําเปนเอกสารลับ
6. เลขานุการสวนงาน สงรายงานตามแบบ ปส.5 ใหประธานกรรมการ ผานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
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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.
คะแนนการประเมิน (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
คณะกรรมการประจําสวนงาน พิจารณาใหคะแนน
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ
คะแนนการประเมิน (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
พิจารณาใหคะแนน
คาน้ําหนัก
คะแนนที่ได
ลงชื่อหัวหนาสวนงาน ....................................................................................... วันที่ ...........................................................
คณะกรรมการประจําสวนงานในการประชุมครั้งที่ ........... วันที่ ............................................. จํานวนผูเ ขารวมประชุม .............. คน จากทั้งหมด .............. คน
สําหรับรายชื่อผูเขารวมประชุมใหแนบทายรายงาน
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ตัวอยางวิธีการกรอกแบบฟอรม ปส.5 และการประเมินใหคะแนนโดยคณะกรรมการประจําสวนงาน
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
คะแนนการประเมิน (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
4.25
คณะกรรมการประจําสวนงาน พิจารณาใหคะแนน
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ
85.00
คะแนนการประเมิน (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
พิจารณาใหคะแนน
คาน้ําหนัก
คะแนนที่ได
ลงชื่อหัวหนาสวนงาน ....................................................................................... วันที่ ...........................................................
คณะกรรมการประจําสวนงานในการประชุมครั้งที่ ........... วันที่ ............................................. จํานวนผูเ ขารวมประชุม .............. คน จากทั้งหมด .............. คน
สําหรับรายชื่อผูเขารวมประชุมใหแนบทายรายงาน
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แบบ ปส.6
แบบรายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ
สวนงาน .............................................................
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ……………………………. (1 ตุลาคม …. ถึง 30 กันยายน ….)
คําชี้แจง
1. ขั้นตอนการกรอกขอมูล
1.1 หัวหนาสวนงาน จัดทํารายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ซึ่งขอเสนอแนะฯ จะมาจาก 2 สวน คือ
1.1.1 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ
1.1.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานในภาพรวม
ทั้งนี้ ฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะดําเนินการกรอกขอมูลขอเสนอแนะฯ ตามขอ 1.1.1-1.1.2 ลงในแบบ ปส.6 ให
1.2 หัวหนาสวนงาน สงรายงานตามขอ 1.1 ใหคณะกรรมการประจําสวนงาน
1.3 คณะกรรมการประจําสวนงาน พิจารณารายงานตามแบบ ปส.6 แลวประเมินใหคะแนน โดยใชหลักการตอบสนอง และหลักคุณภาพ ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
1.3.1 ระดับการตอบสนอง

1.3.2 ระดับคุณภาพ

ระดับการตอบสนอง
1. ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 81 - 100
2. ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 61 - 80
3. ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 41 - 60
4. ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 21 - 40
5. ดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการ ไดรอยละ 0 - 20

คะแนนที่ได
> 4.00 - 5.00
> 3.00 - 4.00
> 2.00 - 3.00
> 1.00 - 2.00
0.00 - 1.00

ระดับคุณภาพ
1. รอยละของผลการดําเนินงานทีบ่ รรลุเปาหมาย รอยละ 80 - 100
2. รอยละของผลการดําเนินงานทีบ่ รรลุเปาหมาย รอยละ 70 - 79
3. รอยละของผลการดําเนินงานทีบ่ รรลุเปาหมาย รอยละ 60 - 69
4. รอยละของผลการดําเนินงานทีบ่ รรลุเปาหมาย รอยละ 50 - 59
5. รอยละของผลการดําเนินงานทีบ่ รรลุเปาหมาย รอยละ 40 - 49
6. รอยละของผลการดําเนินงานทีบ่ รรลุเปาหมาย รอยละ 30 - 39
7. รอยละของผลการดําเนินงานทีบ่ รรลุเปาหมาย รอยละ 20 - 29

คะแนนที่ได
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
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ระดับคุณภาพ
8. รอยละของผลการดําเนินงานทีบ่ รรลุเปาหมาย รอยละ 10 - 19
9. รอยละของผลการดําเนินงานทีบ่ รรลุเปาหมาย รอยละ 5 - 9
10. รอยละของผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย นอยกวารอยละ 5
1.3.3 การคิดคะแนนเฉลี่ยแตละขอ มาจาก

คะแนนที่ได
1.50
1.00
0

(คะแนนระดับการตอบสนอง + คะแนนระดับคุณภาพ)
2

เชน ขอเสนอแนะ 1.1 การปรับเปลี่ยนใหทันกับความเปลี่ยนแปลง
ขอเสนอแนะฯ
1.1 การปรับเปลี่ยนใหทันกับความเปลี่ยนแปลง
- xxxxxxxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxxxxxxxx

คะแนนที่คณะกรรมการประจําสวนงานประเมิน
(1. ระดับการตอบสนอง 2. ระดับคุณภาพ)
คะแนนขอ 1.1
1. ระดับการตอบสนอง = 70 คะแนนที่ได = 3.50
2. ระดับคุณภาพ
= 80 คะแนนที่ได = 5.00
คะแนนเฉลีย่ = (3.50 + 5.00) = 4.25
2

1.3.4 นําคะแนนที่ไดจากขอ 1.3.3 ในแตละขอมารวมกัน แลวคิดคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม มาจาก
เชน คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม =

(คะแนนเฉลี่ยทุกขอรวมกัน)
จํานวนขอทั้งหมด

(คะแนนขอ 1.1 + ขอ 1.2 + ขอ 1.3 + ขอ 1.4) = (4.25 + 4.00 + 5.00 + 3.75)
= 17
4
4
4
1.4 คณะกรรมการประจําสวนงาน สงรายงานตามแบบ ปส.6 ที่ประเมินผลตามขอ 1.3 แลว ใหเลขานุการสวนงาน โดยจัดทําเปนเอกสารลับ
1.5 เลขานุการสวนงาน สงรายงานตามแบบ ปส.6 ใหประธานกรรมการ ผานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

= 4.25

2. วิธีการกรอกขอมูล
2.1 รายงานผลการดําเนินงานที่มีความกาวหนา/ผลลัพธที่เกิดจากการดําเนินการตามขอเสนอแนะ นับถึงวันที่ 30 กันยายน ...... โดยแสดงใหเห็นถึงความกาวหนา ผลลัพธที่เกิดขึ้น การริเริ่ม
การพัฒนานวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดี ฯลฯ โดยระบุขอมูลใหมีความชัดเจน อาทิ ผลจากการดําเนินการ ขอมูลเชิงปริมาณ ผลลัพธที่เกิดขึ้น
2.2 ขอเสนอแนะเรื่องใด หากพิจารณาแลวไมเกี่ยวของกับสวนงาน ใหระบุวา N/A
เชน นักศึกษามีแนวโนมลดลง สํานักหอสมุดกลาง ศูนยคอมพิวเตอร หอศิลป ใหระบุวา N/A
48

รายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. …………………
(ขอเสนอแนะฯ มาจาก รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .....)
ขอเสนอแนะ
จากการติดตาม และประเมินผลฯ

รายงานผลการดําเนินการที่มี
ความกาวหนา/ผลลัพธที่เกิด
จากการดําเนินการ
(นับถึงวันที่ 30 ก.ย. .......)

คะแนนที่คณะกรรมการ
ประจําสวนงานประเมิน
(1. ระดับการตอบสนอง
2. ระดับคุณภาพ)

1. ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ติดตาม และประเมินผลฯ
1.1
1.2
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานในภาพรวม
2.1
2.2
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ
ประจําสวนงาน
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลฯ

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุ
ของปญหา
แนวทางแกไขปญหา/
การพัฒนา
ระยะเวลาที่คาดวาจะ
แลวเสร็จ

คะแนนที่คณะกรรมการติดตาม
สิ่งที่ตองการให
และประเมินผลฯ ประเมิน
มหาวิทยาลัย/สภา
(1. ระดับการตอบสนอง
มหาวิทยาลัยสนับสนุน/
2. ระดับคุณภาพ)
ผลักดัน

คะแนนเฉลี่ย ….
คิดเปนรอยละ ....
---

--คะแนนเฉลี่ย …
คิดเปนรอยละ ….

ลงชื่อหัวหนาสวนงาน ....................................................................................... วันที่ ...........................................................
คณะกรรมการประจําสวนงานในการประชุมครั้งที่ ........... วันที่ ............................................. จํานวนผูเขารวมประชุม .............. คน จากทั้งหมด .............. คน
สําหรับรายชื่อผูเขารวมประชุมใหแนบทายรายงาน
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ตัวอยางวิธีการกรอกแบบฟอรม ปส.6 และการประเมินใหคะแนนโดยคณะกรรมการประจําสวนงาน
รายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ขอเสนอแนะฯ มาจาก รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561))
ขอเสนอแนะ
จากการติดตาม และประเมินผลฯ

รายงานผลการดําเนินการที่มี
ความกาวหนา/ผลลัพธที่เกิด
จากการดําเนินการ
(นับถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562)

1. ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ติดตาม และประเมินผลฯ
1.1 การปรั บ เปลี่ ย นให ทั น กั บ ความ
เปลี่ยนแปลง
- ควรตั้ ง ที ม เฉพาะกิ จ มาทํ า หน า ที่ 1. คณะแต ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดูแ ล รั บ ผิด ชอบเกี่ย วกับ การดํ าเนิ นการ มารั บ ผิ ด ชอบการดํ า เนิ น การ
เพื่ อ ปรั บ ตั ว ให ทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลง เรื่องการปรับตัวใหทันกับความ
อาทิ การศึ ก ษา ติ ดตาม เรี ย นรู ถอด เปลี่ยนแปลงแลว (คณบดี เปน
บทเรียนแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัย ประธาน)
คณะวิ ชาทั้ง ในประเทศและต างประเทศ 2. คณะกรรมการ มีการประชุม
นํ า มาถ า ยทอด สื่ อ สาร และปรั บ ใช กั บ กําหนดแนวทางการทํางานแลว
คณะวิชา อาทิ การเปดสอนแบบตลาดวิชา จํานวน 1 ครั้ง
การปรั บ หลั ก สู ต รให ส ามารถเรี ย นข า ม
คณะวิชา ไดตามความสนใจของนักศึกษา

คะแนนที่คณะกรรมการ
ประจําสวนงานประเมิน
(1. ระดับการตอบสนอง
2. ระดับคุณภาพ)

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุ
สิ่งที่ตองการให
คะแนนที่คณะกรรมการติดตาม
ของปญหา
มหาวิทยาลัย/สภา
และประเมินผลฯ ประเมิน
แนวทางแกไขปญหา/
มหาวิทยาลัยสนับสนุน/
(1. ระดับการตอบสนอง
การพัฒนา
ผลักดัน
2. ระดับคุณภาพ)
ระยะเวลาที่คาดวาจะ
แลวเสร็จ

- ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธนําเสนอ 3. ยังไมไดดําเนินการ
คณะ ศักยภาพ ความเขมแข็งออกสูสังคม
ภายนอก ทั้ ง ในระดั บ ประเทศและ
50

ขอเสนอแนะ
จากการติดตาม และประเมินผลฯ

รายงานผลการดําเนินการที่มี
ความกาวหนา/ผลลัพธที่เกิด
จากการดําเนินการ
(นับถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562)

คะแนนที่คณะกรรมการ
ประจําสวนงานประเมิน
(1. ระดับการตอบสนอง
2. ระดับคุณภาพ)

คะแนนขอ 1.1
1. ระดับการตอบสนอง = 70
คะแนนที่ได = 3.50
2. ระดับคุณภาพ
= 80
คะแนนที่ได = 5.00
- ควรพั ฒ นาระบบ กลไกในการให 4. เชิ ญ ตั ว แทนนั ก ศึ ก ษาเก า คะแนนเฉลีย่ = 4.25
บุคลากร นักศึกษา ศิษยเกา มีสวนรวมใน และผูแทนนักศึกษาเขาประชุม
การพัฒนาคณะใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น สัมมนาประจําปของคณะ เมื่อ
เดือน มี.ค. 62
5. เดื อ น เม.ย.2562 เป ด
Facebook Line ใหนักศึกษา
เก า นั ก ศึ ก ษาป จ จุ บั น แสดง
ความคิดเห็นเรื่องแนวทางการ
พัฒนาคณะ และอื่นๆ
ตางประเทศเพื่อใหเปนที่รูจักมากขึ้น โดย
อาศัยกลไกตางๆ อาทิ เทคโนโลยี อาจารย
เครื อ ข า ยนั ก ศึ ก ษาเก า กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ชุมชน

- การเตรียมความพรอมในการสราง
ผูบริหารระดับคณะวิชา อาทิ การพัฒนา
ผู บ ริ ห ารรุ น ใหม ใ นกลุ ม หั ว หน า ภาควิ ช า
รองคณบดี เลขานุ ก ารภาควิ ช า เพื่ อ ฝ ก
ทักษะ เรียนรูการบริหารงาน

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุ
ของปญหา
สิ่งที่ตองการให
คะแนนที่คณะกรรมการติดตาม
แนวทางแกไขปญหา/
มหาวิทยาลัย/สภา
และประเมินผลฯ ประเมิน
การพัฒนา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน/
(1. ระดับการตอบสนอง
ผลักดัน
2. ระดับคุณภาพ)
ระยะเวลาที่คาดวาจะ
แลวเสร็จ

6. สงหัวหนาภาควิชาไปอบรม
ความเปนผูนําในปงบประมาณ
2562 จํานวน 1 คน (ม.ค.62)
และในป ง บประมาณ 2563
เตรียมจัดสงไปจํานวน 2 คน
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ขอเสนอแนะ
จากการติดตาม และประเมินผลฯ
1.2 หลักสูตร
- ควรเนนการเปดหลักสูตรระยะสั้ น
ในเรื่องที่คณะมีความเขมแข็ง หรือรวมกับ
คณะวิชาอื่นๆ เพื่อรองรั บความตองการ
ความเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม เช น กลุ ม
สังคมผูสูงอายุ แมบาน

รายงานผลการดําเนินการที่มี
ความกาวหนา/ผลลัพธที่เกิด
จากการดําเนินการ
(นับถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562)

คะแนนที่คณะกรรมการ
ประจําสวนงานประเมิน
(1. ระดับการตอบสนอง
2. ระดับคุณภาพ)

1. ปงบประมาณ 2562 เป ด
หลักสูตรระยะสัน้ สําหรับบุคคล
ทั่วไป 3 หลักสูตร มีผูเขาอบรม
จํานวน 50 คน
2. ปงบประมาณ 2563 จะเปด
เพิ่มอีก 1 หลักสูตร โดยรวมกับ
คณะ B รวมเปน 4 หลักสูตร
คาดวาจะมีผูเขาอบรม รวม 80
คน

คะแนนขอ 1.2
1. ระดับการตอบสนอง = 60
คะแนนที่ได = 3.00
2. ระดับคุณภาพ = 85
คะแนนที่ได = 5.00
คะแนนเฉลีย่ = 4.00

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุ
ของปญหา
สิ่งที่ตองการให
คะแนนที่คณะกรรมการติดตาม
แนวทางแกไขปญหา/
มหาวิทยาลัย/สภา
และประเมินผลฯ ประเมิน
การพัฒนา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน/
(1. ระดับการตอบสนอง
ผลักดัน
2. ระดับคุณภาพ)
ระยะเวลาที่คาดวาจะ
แลวเสร็จ

- การปรับหลักสูตรใหมีความยืดหยุน 3. ยังไมไดดําเนินการ
มากขึ้ น อาทิ การเที ย บโอนรายวิ ช า
ระหวางมหาวิทยาลัย การเรียนผานระบบ
online
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ขอเสนอแนะ
จากการติดตาม และประเมินผลฯ

รายงานผลการดําเนินการที่มี
ความกาวหนา/ผลลัพธที่เกิด
จากการดําเนินการ
(นับถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562)

คะแนนที่คณะกรรมการ
ประจําสวนงานประเมิน
(1. ระดับการตอบสนอง
2. ระดับคุณภาพ)

2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานในภาพรวม
2.1 หลักสูตร
- ควรปรับปรุงใหทันสมัย สอดคลอง 1. ป ก ารศึ ก ษา 2562 เป ด
กับความตองการของผูเรียน ผูประกอบการ หลักสูตรบูรณาการโดยรวมกับ
การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม แนวโน ม คณะวิชา B จํานวน 1 หลักสูตร คะแนนขอ 2.1
1. ระดับการตอบสนอง = 100
ทิ ศ ทางในอนาคต โดยยั ง คงเน น จุ ด เด น คือ หลักสูตร X
อัตลักษณ จุดแข็งของมหาวิทยาลัย
คะแนนที่ได = 5.00
2. ระดับคุณภาพ = 90
คะแนนที่ได = 5.00
- ควรเปดวิชาเลือก รายวิชาที่จําเปน 2. เปดรายวิชาเลือกเสรี จํานวน
ตอการทํางานเพิ่มขึ้น และเปดโอกาสให 3 รายวิ ช า โดยเป ด โอกาสให คะแนนเฉลีย่ = 5.00
สามารถเรียนขามสาขา ขามคณะ เลือ ก นักศึกษาทุกคณะมาเรียน
เรียนตามความสนใจไดมากขึ้น
2.2 จํานวนนักศึกษา มีแนวโนมลดลง
โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา ควรหา
จํานวนนักศึกษาเพิ่ม อาทิ
- พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร 1. ป ก ารศึ ก ษา 2562 เป ด
เชิ ง บู ร ณาการ หลั ก สู ต รที่ ส อดคล อ งกั บ หลักสูตรบูรณาการรวมกับคณะ
ความตองการของนักศึกษา ผูประกอบการ วิชา B จํานวน 1 หลักสูตร คือ
รวมทั้ ง พั ฒ นาหลั ก สู ต รระยะสั้ น เพื่ อ หลักสูตร X
2. ปงบประมาณ 2562 เป ด
รองรับผูเรียนกลุมใหมๆ
หลักสูตรระยะสั้นสําหรับบุคคล
ทั่วไป 3 หลักสูตร มีผูเขาอบรม
จํานวน 50 คน

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุ
ของปญหา
สิ่งที่ตองการให
คะแนนที่คณะกรรมการติดตาม
แนวทางแกไขปญหา/
มหาวิทยาลัย/สภา
และประเมินผลฯ ประเมิน
การพัฒนา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน/
(1. ระดับการตอบสนอง
ผลักดัน
2. ระดับคุณภาพ)
ระยะเวลาที่คาดวาจะ
แลวเสร็จ
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ขอเสนอแนะ
จากการติดตาม และประเมินผลฯ

รายงานผลการดําเนินการที่มี
ความกาวหนา/ผลลัพธที่เกิด
จากการดําเนินการ
(นับถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562)

- ขยายความร วมมื อกั บตางประเทศ 3. ยังไมไดดําเนินการ
ให ม ากขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม จํ า นวนนั ก ศึ ก ษา
ตางชาติแลกเปลี่ยน และเพิ่มการประชา
สั ม พั น ธ ก ารรั บ นั ก ศึ ก ษาไปยั ง ประเทศ
ตางๆ ใหมากขึ้น อาทิ ประเทศจีน

คะแนนที่คณะกรรมการ
ประจําสวนงานประเมิน
(1. ระดับการตอบสนอง
2. ระดับคุณภาพ)
คะแนนขอ 2.2
1. ระดับการตอบสนอง = 50
คะแนนที่ได = 2.50
2. ระดับคุณภาพ = 80
คะแนนที่ได = 5.00
คะแนนเฉลีย่ = 3.75

ปญหาอุปสรรค/สาเหตุ
ของปญหา
สิ่งที่ตองการให
คะแนนที่คณะกรรมการติดตาม
แนวทางแกไขปญหา/
มหาวิทยาลัย/สภา
และประเมินผลฯ ประเมิน
การพัฒนา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน/
(1. ระดับการตอบสนอง
ผลักดัน
2. ระดับคุณภาพ)
ระยะเวลาที่คาดวาจะ
แลวเสร็จ

- เป ด หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ค วบโท 4. N/A
ปริ ญ ญาโทควบเอก เพื่ อ เพิ่ ม จํ า นวน
คณะไม ไ ด เ ป ด สอนระดั บ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม
ประจําสวนงาน
= คะแนนเฉลีย่ ทุกขอรวมกัน
จํานวนขอทั้งหมด
= (4.25+4.00+5.00+3.75)
(4 ขอ คือ 1.1,1.2,2.1,2.2)
= 17/4 = 4.25
คิดเปนรอยละ 85.00
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ
--ติดตาม และประเมินผลฯ
ลงชื่อหัวหนาสวนงาน ....................................................................................... วันที่ ...........................................................
คณะกรรมการประจําสวนงานในการประชุมครั้งที่ ........... วันที่ ............................................. จํานวนผูเขารวมประชุม .............. คน จากทั้งหมด .............. คน
สําหรับรายชื่อผูเขารวมประชุมใหแนบทายรายงาน
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แบบ ปส. 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 ปส. 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 ปส. 9
สรุปรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. …………………… (1 ตุลาคม …. ถึง 30 กันยายน ....)
สวนงาน ............................................... ชื่อหัวหนาสวนงาน ....................................................
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
...............................
รวมคะแนน

..............................
100

รวมคะแนน

100

1. การดําเนินงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
..............................................................................................................................................................
2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
..............................................................................................................................................................
2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
..............................................................................................................................................................
3. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
..............................................................................................................................................................
5. คณบดี/หัวหนาสวนงานฯ
..............................................................................................................................................................
6. ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี/หัวหนาสวนงานฯ
..............................................................................................................................................................
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