หลักเกณฑ
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดย
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ

สารบัญ
สารบัญ
บทสรุป
สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนที่ 3

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. 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. 2563
1. แนวทาง ขัน้ ตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
2. สรุปองคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ คาน้ําหนัก และวิธีการเก็บขอมูล
3. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
4. สรุปขั้นตอนการดําเนินการ
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สารบัญ (ตอ)
สวนที่ 4

แบบฟอรมที่ใชในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ปส.1 แบบรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป (ตั ว ชี้ วั ด
คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี)
ตัวอยางวิธีการกรอกแบบฟอรม ปส.1 และการคิดคะแนน
ปส.2 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน (ตามนโยบาย/
พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหา
ของสวนงาน)
ตัวอยางวิธีการกรอกแบบฟอรม ปส.2 และการคิดคะแนน
ปส.3 แบบรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx
ตัวอยางวิธีการกรอกแบบฟอรม ปส.3 และการคิดคะแนน
ปส.4 แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่
ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร)
ปส.5 แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และ
คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน
(โดยหัวหนาสวนงาน)
ตั ว อย า งวิ ธี ก ารกรอกแบบฟอร ม ปส.5 และการประเมิ น ให ค ะแนนโดย
คณะกรรมการประจําสวนงาน
ปส.6 แบบรายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะ
จากการติดตาม และประเมินผลฯ
ตั ว อย า งวิ ธี ก ารกรอกแบบฟอร ม ปส.6 และการประเมิ น ให ค ะแนนโดย
คณะกรรมการประจําสวนงาน
ปส.7 แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา)
ปส.8 แบบบันทึกขอมูลการสนทนากลุม
ปส.9 สรุปรายงานการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ภาคผนวก
สแกนจาก QR Code ทายเลม
ภาคผนวก 1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และ
ประเมิ นผลการดํ าเนินงานของสว นงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
คณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
พ.ศ. 2560
ภาคผนวก 2 สรุปจํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานที่จะตองดําเนินการติดตาม
และประเมินผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ภาคผนวก 3 ปฏิ ทิ น การติ ด ตาม และประเมิ น ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของ
ส ว นงาน และการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องคณบดี แ ละหั ว หน า ส ว นงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ภาคผนวก 4 รูปแบบเลม รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ภาคผนวก 5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี และหัวหนาสวนงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ

หนา
33
34
36
37
39
40
41
42
45
47
48
52
55
57
58
59
60-65

66-69
70-73
74-83
84-87

ข

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1

องคประกอบ คาน้ําหนักการติดตาม และประเมิ นผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตารางที่ 2 เกณฑการเทียบคะแนนผลการดําเนินงานกับคาเปาหมาย
ตารางที่ 3 เกณฑการคิดคะแนนผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx
ตารางที่ 4 เกณฑการพิจารณาใหคะแนนระดับการตอบสนอง
ตารางที่ 5 เกณฑการพิจารณาใหคะแนนระดับคุณภาพ
ตารางที่ 6 เกณฑการพิจารณาใหคะแนนความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวน
งาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่
ของหัวหนาสวนงาน
ตารางที่ 7 กลุมผูเกี่ยวของที่เชิญมาสนทนากลุม
ตารางที่ 8 สรุ ปขั้ นตอนการติ ดตาม และประเมินผลการดําเนิน งานของส วนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตารางที่ 9 สรุปองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตารางที่ 10 สรุปองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตารางที่ 11 รายชื่อแบบฟอรมที่ใชในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน

สารบัญแผนภาพ
แผนภาพที่ 1
แผนภาพที่ 2

สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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บทสรุป
หลักเกณฑการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ไดเห็นชอบคูมือ
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
10/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบใหทุกสวนงานของมหาวิทยาลัยนําการประเมินคุณภาพ
การศึกษาโดยใชเกณฑ EdPEx แทนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ตั้งแตปการศึกษา 2562 เปน
ต น ไป คณะกรรมการฯ จึ งให ป รั บ องค ป ระกอบการติดตาม และประเมิ น ผลการดําเนิน งานของสว นงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม
2563 เห็นชอบแลว โดยสรุปดังนี้
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
2.2 หัวหน าสวนงานที่จะตองติดตาม และประเมินผลการปฏิบั ติหนาที่ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
และปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจํานวน 18 ราย (ขอมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562)

ง

3. องคประกอบ คาน้ําหนัก และวิธีการเก็บขอมูลการติดตาม และประเมินผลฯ
องค ป ระกอบ ค า น้ํ าหนั ก และวิธีการเก็บ ขอมูล การติดตาม และประเมิ น ผลการดําเนิน งานของ
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี้
สวนงาน

หัวหนาสวนงาน

คา
น้ําหนัก องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ
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 มาคิดรอยละ 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)
สวนที่ 3 ผลการประกันคุณภาพการศึกษา
20
ตามเกณฑ EdPEx
ดานที่ 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือ 30
ดานที่ 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ของบุคลากรในสวนงาน
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล
(Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของ
ด า นที่ 3 ความคื บ หน า /ความสํ า เร็ จ ในการ 10
หัวหนาสวนงาน
ดํ า เนิ น การตามข อ เสนอแนะจากการติ ด ตาม
และประเมินผลฯ
ดานที่ 4 การบริหารจัดการสวนงานตามความ -คิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน)
รวม
100
รวม
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ
มี 4 ดาน

คา
น้ําหนัก
(รอยละ)
60

40

100

4. ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ
4.1 หั ว หน า ส ว นงานรายงานผลการดําเนิน งานของสว นงาน และการปฏิบัติห นาที่ ของหั ว หน า
สวนงาน ตามองคประกอบที่คณะกรรมการกําหนด พรอมปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา
และสิ่ งที่ ต อ งการให ม หาวิ ท ยาลั ย และ/หรื อสภามหาวิ ท ยาลั ย ให ก ารช ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น และจั ด ส ง
คณะกรรมการ
4.2 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ดําเนินการดังนี้
4.2.1 คะแนนด านที่ 1 ประกอบดว ย 3 ส ว น คือ ผลการดํ าเนิน งานตามแผนปฏิบั ติการ
ประจําป ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน และผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ
EdPEx คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานขอมูลรายงานผลการดําเนินการ และใหคะแนน
4.2.2 คะแนนดานที่ 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน มาจาก
การตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ของ
ผูเกี่ยวของกลุมตางๆ อาทิ คณะกรรมการประจําสวนงาน ภาควิชา/สาขาวิชา สํานักงานคณบดี แลวนําคะแนน
จากแบบสอบถามฯ แตละกลุมนํามาคิดคะแนนเฉลี่ย
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4.2.3 คะแนนดานที่ 3 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการพิจารณารายงานตามที่หัวหนาสวนงานเสนอมา แลวพิจารณา
กลั่นกรองใหคะแนน
4.2.4 นํ า คะแนนด า นที่ 1-3 มารวมกัน จะไดคะแนนผลการติดตาม และประเมิน ผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน
4.3 คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ดําเนินการดังนี้
4.3.1 คะแนนดานที่ 1 มาจากคะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
(ตามขอ 4.2.4) นํามาคิดคาน้ําหนักรอยละ 60
4.3.2 คะแนนดานที่ 2 รายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงานฯ
คณะกรรมการพิจารณารายงานตามที่หัวหนาสวนงานเสนอมา แลวพิจารณากลั่นกรองใหคะแนน
4.3.3 นําคะแนนดานที่ 1-2 มารวมกันจะไดคะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน
4.4 นอกจากนั้นเพื่อการมีสวนรวม รวมถึงเพื่อใหทราบปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการ
ปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานของสว นงาน และการปฏิบัติห นาที่ของหัว หนาสว นงานในเชิงลึกและ
ครอบคลุมมิติตางๆ คณะกรรมการจะเก็บขอมูลจาก
4.4.1 แบบสอบถามการประเมินการบริ หารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (ไมนํ ามาคิ ด
คะแนน) โดยจะใหนักศึกษาทุกคนของแตละคณะตอบแบบสอบถาม แลวนํามาวิเคราะหสรุปคะแนนเฉลี่ยของ
แตละคณะ พรอมประมวลสรุปขอเสนอแนะตางๆ และตรวจสอบเพื่อเปนขอเสนอแนะในการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานของคณะตอไป
4.4.2 การสนทนากลุม โดยการเชิญผูเกี่ยวของกลุมตางๆ อาทิ ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ประจําสวนงาน เลขานุการสวนงาน ผูแทนสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา มาสนทนากลุม แลว
นํามาประมวล สรุป พรอมตรวจสอบเพื่อใชประกอบการจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ รวมถึง
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของสวนงานตอไป
4.5 รวบรวมขอมูลทั้งหมดทั้งจากรายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน การสนทนากลุม การตอบแบบสอบถาม มาวิเคราะห ประมวลผลขอมูล และสรุปขอมูล
4.6 จัดทํา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน
4.7 สง ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบั ติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน รับทราบ/เชิญมาสนทนาและสอบถาม สอบทานในประเด็นตางๆ เพื่อความถูกตอง
ครบถวนของขอมูล
4.8 เสนอ ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
5. การแปลความหมายคะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ
5.1 นําคะแนนผลการดําเนินงานของสวนงาน มาคํานวณตามหลักเกณฑที่กําหนด แลวคิดคะแนน
เปนรอยละ ใชทศนิยม 2 ตําแหนง
5.2 นําคะแนนผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน มาคํานวณตามหลักเกณฑที่กําหนด แลวคิด
คะแนนเปนรอยละ ใชทศนิยม 2 ตําแหนง

ฉ

5.3 นําคะแนนรอยละที่คํานวณไดจากขอ 5.1 ขอ 5.2 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

6. การจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลฯ
การจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน จะจัดทําเปนเลมเดียวกัน เพื่อใหเห็นภาพรวมการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงานทั้งหมดในมหาวิทยาลัย โดยรายงานจะประกอบดวย อาทิ
6.1 บทสรุปผูบริหาร
6.2 ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และผลการติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
6.3 ผลการดําเนินงานที่มีความกาวหนา ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาของแตละสวนงาน
6.4 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาในภาพรวม
6.5 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
7. การเผยแพรผลการติดตาม และประเมินผลฯ
เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ แลว จะดําเนินการ
เผยแพร ดังนี้
7.1 นายกสภามหาวิทยาลัย แจงผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ใหแตละสวนงานทราบ และใหหัวหนาสวนงานนําไปพิจารณาปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานตอไป รวมทั้งใหหัวหนาสวนงานนําไปเผยแพรใหคณะกรรมการประจําสวนงาน บุคลากร
และนักศึกษาทราบดวย
7.2 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
8. การนําผลการติดตาม และประเมินผลฯ ไปใชประโยชน
8.1 หัวหนาสวนงานรับทราบผลการดําเนินงาน และนําขอสังเกต ขอเสนอแนะไปใชในการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
8.2 อธิการบดี
- กํากับติดตามการทํางาน รวมทั้งการสนับสนุน ผลักดันการทํางานของแตละสวนงาน ไดอยาง
ครบถวน ชัดเจน
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- นํ า ผลการประเมิ นการปฏิบัติห นาที่ของหัว หนาสวนงาน ไปใชป ระกอบการพิจ ารณาเลื่อน
เงินเดือน การใหเงินรางวัล หรือคาตอบแทนอื่นที่เกี่ยวของ
8.3 สภามหาวิทยาลัย
- สนับสนุน ผลักดัน ใหขอเสนอแนะในการทํางานของแตละสวนงาน หัวหนาสวนงาน ไดอยาง
ครบถวน ชัดเจน
8.4 ผูเกี่ยวของกลุมอื่นๆ อาทิ คณะกรรมการประจําสวนงาน บุคลากร นักศึกษา
- รับทราบผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน และรวมมือ
กันทํางานเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาสวนงาน ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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สวนที่ 1
หลักการในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
1. ความเปนมา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ไดเห็นชอบคูมือ
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของทุกฝายที่
เกี่ยวของ และคณะกรรมการไดนํามาใชในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
แลวนั้น ซึ่งการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน มีองคประกอบดังนี้
สวนงาน

หัวหนาสวนงาน

คา
น้ําหนัก องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ
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 มาคิดรอยละ 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) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของ
ด า นที่ 3 ความคื บ หน า /ความสํ า เร็ จ ในการ 10
หัวหนาสวนงาน
ดํ า เนิ น การตามข อ เสนอแนะจากการติ ด ตาม
และประเมินผลฯ
ดานที่ 4 การบริหารจัดการสวนงานตามความ -คิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน)
รวม
100
รวม
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ
มี 4 ดาน

คา
น้ําหนัก
(รอยละ)
60

40

100

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบใหกําหนด
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/หนวยงานและระดับสถาบัน โดยใชเกณฑ EdPEx ทั่วทั้งองคกร
ตั้งแตปการศึกษา 2562 เปนตนไป ซึ่งจากมติดังกลาวทําใหตั้งแตปการศึกษา พ.ศ. 2562 เปนตนไป ทุกสวน
งานของมหาวิ ทยาลั ยจะต องดํา เนิ นการประเมิน คุณภาพการศึกษาโดยใชเกณฑ EdPEx แทนการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ดังนั้นเพื่อใหการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สอดคลองกั บมติ ของสภามหาวิทยาลั ย ที่กําหนดใหทุกสวนงานใชการประกัน คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ
EdPEx ตั้ งแต ป การศึ กษา 2562 เป น ต น ไป รวมถึงเพื่อใหการติดตาม และประเมิน ผลฯ เปนกลไกในการ
ขั บ เคลื่ อนนโยบายของสภามหาวิ ทยาลั ย ให บ รรลุ ผ ลตามที่กําหนด คณะกรรมการฯ ในการประชุ มครั้ง ที่

1

3/2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 จึงใหปรับองคประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในดานที่ 1 สวนที่ 3
จาก ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
เปน ผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx
รวมถึ งการปรั บ แบบฟอร มการรายงานผลการดํ าเนิ นงานของส ว นงาน ด านที่ 3 ความคื บหน า/
ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ (แบบฟอรม ปส.6) เพื่อใหการ
รายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการ มีความชัดเจนมากขึ้น และชวยใหทราบผลผลิต/ผลลัพธ/
ผลกระทบของการดําเนินการที่เกิดขึ้นดวย
คณะกรรมการ ไดเสนอการปรับหลักเกณฑการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ดั ง กล า วต อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 7/2563 เมื่ อ วั น ที่ 5 สิ ง หาคม 2563 ซึ่ ง สภา
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนอ และใหนํามาใชในการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
สวนงาน

หัวหนาสวนงาน
คา
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 มาคิดรอยละ 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)
สวนที่ 3 ผลการประกันคุณภาพการศึกษา
20
ตามเกณฑ EdPEx
ดานที่ 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือ 30
ดานที่ 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ของบุคลากรในสวนงาน
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล
(Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของ
ด า นที่ 3 ความคื บ หน า /ความสํ า เร็ จ ในการ 10
หั
วหนาสวนงาน
ดํ า เนิ น การตามข อ เสนอแนะจากการติ ด ตาม
และประเมินผลฯ
ดานที่ 4 การบริหารจัดการสวนงานตามความ -คิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน)
รวม
100
รวม

คา
น้ําหนัก
(รอยละ)
60

40

100

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
2

สวนงาน

(3) เพื่อใหทราบปญหา อุปสรรค และใหขอเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา

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

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
หัวหนาสวนงาน
หมายถึง คณบดีของคณะวิชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผูอํานวยการศูนย สํานัก
ยกเวน ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ศูนย สํานัก
หมายถึง สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี สํานักหอสมุดกลาง หอศิลป
ผอ. ศูนย สํานัก
หมายถึ ง ผู อํ า นวยการสํ า นั ก ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี ผู อํ า นวยการสํ า นั ก หอสมุ ด กลาง
ผูอํานวยการหอศิลป
คณะกรรมการ
หมายถึง คณะกรรมการติ ดตาม และประเมินผลการดํ าเนินงานของส วนงาน และการ
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 เรื่อง การจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ยกเวน
สํานักงานอธิการบดี สํานักงานสภามหาวิทยาลัย)
การติดตาม และประเมินผลการ หมายถึง การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี ผูอํานวยการศูนย สํานัก
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ยกเวนผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีและผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
3

รายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลฯ
คูมือฯ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย/
สนง. สภาฯ

หมายถึง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
หมายถึง คูมือ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
หมายถึง สํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

4. คณะกรรมการ
4.1 องคประกอบของคณะกรรมการ
ตามขอ 14 ของขอบังคับ กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนิน งานของสว นงาน และการปฏิ บัติ หนาที่ของคณบดีและหัว หนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่ มีฐ านะ
เทียบเทาคณะ ประกอบดวย
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหนึ่งคน
ประธานกรรมการ
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสองคน
กรรมการ
(3) อธิการบดี
กรรมการ
(4) ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวนหนึ่งคน
กรรมการ
ใหผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เปนเลขานุการ และอาจจะมีผูชวยเลขานุการไดอีก
ไมเกินสองคน
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
4

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
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
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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
7. องคประกอบ และคาน้ําหนักในการติดตาม และประเมินผลฯ
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 มีดังนี้
ตารางที่ 1 องคประกอบ คาน้ําหนักการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สวนงาน

หัวหนาสวนงาน
ค
า
คา
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ
น้ําหนัก
น้ําหนัก
มี 4 ดาน
มี 2 ดาน
(รอยละ)
(รอยละ)
ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน 60
ดานที่ 1 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผล 60
ของสวนงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ
การดําเนินงานของสวนงาน
ส ว นที่ 1 ผลการดํ า เนิ น งานตามแผน
30
(นําคะแนนผลการติดตาม และประเมินผล
ปฏิบัติการประจําป
การดําเนินงานของสวนงาน มาคิดรอยละ 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)
สวนที่ 3 ผลการประกันคุณภาพการศึกษา
20
ตามเกณฑ EdPEx
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สวนงาน
ดานที่ 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือ
ของบุคลากรในสวนงาน
ด า นที่ 3 ความคื บ หน า /ความสํ า เร็ จ ในการ
ดํ า เนิ น การตามข อ เสนอแนะจากการติ ด ตาม
และประเมินผลฯ
ดานที่ 4 การบริหารจัดการสวนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน)
รวม

30
10

หัวหนาสวนงาน
ดานที่ 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการ 40
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล
(Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน

-100

รวม

100

8. วิธีการคิดคะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ ในแตละสวน
จากองคประกอบของการติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการไดกําหนดวิธีการคิดคะแนนใน
แตละสวน ดังนี้
8.1 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนงาน (คาน้ําหนัก รอยละ 60)
สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (คาน้ําหนัก รอยละ 30)
คะแนนส ว นนี้ มาจากการรายงานผลการดําเนิน งานตามแผนปฏิบัติการ ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) (แบบฟอรม ปส.1 หนา 34)
แลวนําไปเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานวาสําเร็จเพียงใด โดยใชขอมูลที่ผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) แลว
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน (คาน้ําหนัก รอยละ 10)
คะแนนสวนนี้ มาจากการรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่กําหนดจะดําเนินการเพื่อ
พัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน อยางนอย 3 เรื่อง) (แบบฟอรม ปส.2 หนา 37) แลวนําไปเปรียบเทียบกับ
ผลการดําเนินงานวาสําเร็จเพียงใด
ขั้นตอนการดําเนินการ และวิธีการคิดคะแนน ดานที่ 1 สวนที่ 1 และสวนที่ 2 มีดังนี้
(1) หัวหนาสวนงานรายงานผลการดําเนินงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนํา
ผลการดําเนินงานที่ไดมาเปรียบเทียบกับคาเปาหมายเพื่อคิดเปนคะแนน ซึ่งวิธีคิดคะแนนแบงเปน 2 กรณี คือ
กําหนดเปนรอยละ และกําหนดเปนระยะเวลา เปนดังนี้
ตารางที่ 2 เกณฑการเทียบคะแนนผลการดําเนินงานกับคาเปาหมาย
ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย คะแนน ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย คะแนน
(กําหนดเปนรอยละ)
ที่ได
(กําหนดเปนระยะเวลา)
ที่ได
ดําเนิ นการสํ าเร็ จสู งกวาเป าหมายที่ กําหนดไว 5.00 ดํา เนิน การแล ว เสร็ จ กอ นระยะเวลาที่ กํา หนด 5.00
รอยละ 10 ขึ้นไป หรือสู งกวาเปาหมายตาม
3 เดือนขึ้นไป หรือแลวเสร็จกอนระยะเวลาตาม
เกณฑที่ตกลงไว
เกณฑที่ตกลงไว
ดําเนินการสําเร็จสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว 4.50 ดํา เนิน การแล ว เสร็ จ กอ นระยะเวลาที่ กํา หนด 4.50
รอยละ 1-10 หรือสูงกวาเปาหมายตามเกณฑที่
1 เดือนขึน้ ไป หรือแลวเสร็จกอนระยะเวลาตาม
ตกลงไว
เกณฑที่ตกลงไว
ดําเนินการสําเร็จเทากับเปาหมายที่กําหนดไว
3.50 ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
3.50
ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไว 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
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ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย คะแนน ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย คะแนน
(กําหนดเปนรอยละ)
ที่ได
(กําหนดเปนระยะเวลา)
ที่ได
ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 1.00 ดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ หลั ง ระยะเวลาที่ กํ า หนด 1.00
10 ขึ้นไป หรือต่ํากวาเปาหมายตามเกณฑที่ตกลง
3 เดือนขึ้นไป หรือแลวเสร็จหลังระยะเวลาตาม
ไว
เกณฑที่ตกลงไว
ไมไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว
0
ไมไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว
0
ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตาม N/A ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตาม N/A
แผนงาน โครงการที่นําเสนอ/ที่กําหนดไว
แผนงาน โครงการที่นําเสนอ/ที่กําหนดไว

(2) นําคะแนนตัวชี้วัดในแตละขอมารวมกันเปนคะแนนทั้งหมด และคิดคะแนนเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
(3) นําคะแนนเฉลี่ยแปลงเปนรอยละ
(4) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปน
รอยละ)
หนา 39

ตัวอยางการกรอกขอมูลและคิดคะแนน แบบฟอรม ปส.1 หนา 36 และแบบฟอรม ปส.2

สวนที่ 3 ผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx (คาน้ําหนัก รอยละ 20)
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คะแนนสวนนี้ มาจากการรายงานผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ EdPEx ปการศึกษา 2562 (แบบฟอรม ปส.3 หนา 40) แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑการ
คิดคะแนนวาอยูในระดับใด
ขั้นตอนการดําเนินการ และวิธีการคิดคะแนน ดานที่ 1 สวนที่ 3 มีดังนี้
(1) หั ว หน า ส ว นงานรายงานผลการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามเกณฑ EdPEx ป
การศึกษา 2562 และนําผลการดําเนินงานมาเปรียบเทียบกับเกณฑการคิดคะแนนวาอยูในระดับใด โดยเกณฑ
การคิดคะแนน เปนดังนี้
ตารางที่ 3 เกณฑการคิดคะแนนผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx
ระดับ
4-5
1-3

รอยละ)

การดําเนินงาน
(3) การดําเนินการที่สําคัญอื่นๆ
(1) ทบทวนและจัดทําโครงรางองคกร (Organization Profile: OP)
(2) จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ตาม
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Education Criteria for
Performance Excellence: EdPEx)

คะแนนที่ได
3.51 – 5.00
1.00 – 3.50

(2) นําคะแนนที่ไดแปลงเปนรอยละ
(3) คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปน
ตัวอยางการกรอกขอมูลและคิดคะแนน แบบฟอรม ปส.3 หนา 41

ดานที่ 2 ระดับการมีสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน (คาน้ําหนัก รอยละ 30)
คะแนนดานนี้ มาจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปส.4 หนา 42) ซึ่งบุคลากรมี 3 กลุม คือ
1) คณะกรรมการประจําสวนงาน
2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมด
8

3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน)
สําหรับศูนย สํานัก มาจาก 2 กลุม คือ
1) คณะกรรมการประจําสวนงาน และ 2) สํานักงานคณบดี (สวนงาน)
ขั้นตอนการดําเนินการ และวิธีการคิดคะแนน มีดังนี้
(1) บุคลากรในสวนงานทั้ง 3 กลุม (ศูนย สํานัก มาจาก 2 กลุม) ตอบแบบสอบถามการ
ประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร)
ทั้งนี้ แบบสอบถามฯ กําหนดคะแนนความคิดเห็นตอการบริหารงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน 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) มาคิด
คะแนนเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
(3) นําคะแนนเฉลี่ยแปลงเปนรอยละ
(4) คณะกรรมการ พิจารณาสอบทานคะแนน
ดานที่ 3 ความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และ
ประเมินผลฯ (คาน้ําหนัก รอยละ 10)
คะแนนดานนี้ มาจากหัวหนาสวนงานรายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมิน ผลฯ (แบบฟอรม ปส.6 หนา 48) ซึ่ งขอเสนอแนะจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ มาจาก 3 สวน คือ
1) ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ
2) เรื่องเรงดวนที่ควรดําเนินการ
3) ขอสังเกต ขอเสนอแนะทั่วไป
ขั้นตอนการดําเนินการ และวิธีการคิดคะแนน มีดังนี้
(1) หัวหนาสวนงานรายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะ
จากการติดตาม และประเมินผลฯ
(2) เสนอรายงานในขอ (1) ตอคณะกรรมการประจําสวนงาน เพื่อพิจารณาใหคะแนน โดย
การพิจารณาใหคะแนนในแตละขอ จะใชหลักการตอบสนอง และหลักคุณภาพ ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
(2.1) ระดับการตอบสนอง
ตารางที่ 4 เกณฑการพิจารณาใหคะแนนระดับการตอบสนอง
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
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(2.2) ระดับคุณภาพ
ตารางที่ 5 เกณฑการพิจารณาใหคะแนนระดับคุณภาพ
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 และคิดคะแนน
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
(4) นําคะแนนเฉลี่ยแปลงเปนรอยละ
(5) คณะกรรมการ พิจารณารายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ แลวใหคะแนน โดยใชหลักการตอบสนอง และหลักคุณภาพ
ตามหลักเกณฑในขอ (2.1)-(2.2)
ตัวอยางการกรอกขอมูลและคิดคะแนน แบบฟอรม ปส.6 หนา 52
ดานที่ 4 การบริหารจัดการสวนงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน)
คะแนนด า นนี้ มาจากการตอบแบบสอบถามการประเมิ น การบริ ห ารงานของคณะ
(โดยนักศึกษา) (แบบฟอรม ปส.7 หนา 55) ผานระบบ online
ขั้นตอนการดําเนินการ มีดังนี้
(1) นั กศึ ก ษาตอบแบบสอบถามการประเมิน การบริห ารงานของคณะ (โดยนั กศึ กษา)
ผานระบบ online
ทั้งนี้ แบบสอบถามฯ กําหนดคะแนนความคิดเห็นตอการบริหารงานของคณะ เปนดังนี้
คะแนน
5
4
3
2
1
N/A

เต็ม 5.00 คะแนน)

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 (คะแนน
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8.2 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน
รอยละ 60)

ดานที่ 1 คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน (คาน้ําหนัก

คะแนนดานนี้ มาจากการใชคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นํามาคิดรอยละ 60

ดานที่ 2 ความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวน
บุคคล (Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (คาน้ําหนัก รอยละ 40)
คะแนนดานนี้ มาจากหัวหนาสวนงานเขียนรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน (แบบฟอรม ปส.5 หนา 45) ประมาณ 1-2 หนากระดาษ A4
ขั้นตอนการดําเนินการ และวิธีการคิดคะแนน มีดังนี้
(1) หัวหนาสวนงานเขียนรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน
และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
(2) นําเสนอรายงานในขอ (1) ตอคณะกรรมการประจําสวนงาน เพื่อพิจารณาใหคะแนน
(คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
ทั้งนี้ การพิจารณาใหคะแนนของคณะกรรมการประจําสวนงาน มีหลักเกณฑ ดังนี้
ตารางที่ 6 เกณฑการพิจารณาใหคะแนนความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน
และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
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)
ตัวอยางการกรอกขอมูลและคิดคะแนน แบบฟอรม ปส.5 หนา 47
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 หนาส ว 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
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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
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
เพื่อการมีสวนรวมรวมถึงเพื่อใหทราบปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ในเชิงลึกและครอบคลุมมิติตางๆ
มากขึ้น จึงเก็บขอมูลกับผูเกี่ยวของกลุมตางๆ ดังนี้
10.3.1 ผูเกี่ยวของที่ตอบแบบสอบถาม
(1) คณะกรรมการประจําสวนงาน
ตอบแบบฟอรม ปส.4 หนา 42
(2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา)
ทั้งหมดในสวนงาน
ตอบแบบฟอรม ปส.4 หนา 42
(3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน)
ตอบแบบฟอรม ปส.4 หนา 42
(4) นักศึกษาของแตละคณะวิชา
ตอบแบบฟอรม ปส.7 หนา 55
10.3.2 ผูเกี่ยวของที่เชิญมาสนทนากลุม
ตารางที่ 7 กลุมผูเกี่ยวของที่เชิญมาสนทนากลุม
กลุมผูเกี่ยวของที่เชิญมาสนทนากลุม
(1) ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําสวนงาน
สวนงานละ 1 คน (18 สวนงาน) = 18 คน
(2) เลขานุการสวนงาน ศูนย สํานัก/หัวหนางาน
(2.1) เลขานุการสวนงาน ศูนย สํานัก สวนงานละ 1 คน
(18 สวนงาน) = 18 คน
(2.2) หัวหนางานทั้งหมด (18 สวนงาน) = ประมาณ 54 คน
(3) ผูแทนขาราชการ และ/หรือ ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ (15 คณะ)

จํานวน
(คน)
18

ใหสวนงานแจงรายชื่อมา

72

ใหสวนงานแจงรายชื่อมา

93

1. ให ค ณะแจ งภาควิ ชา/สาขาวิ ช า
หรือที่มีฐานะเทียบเทาเสนอชื่อ

หมายเหตุ
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กลุมผูเกี่ยวของที่เชิญมาสนทนากลุม

จํานวน
(คน)

หมายเหตุ

ภาควิ ช า/สาขาวิ ชา หรื อ ที่ มีฐ านะเทีย บเท า ภาควิ ช า/
2. กรณีไมมีภาควิชา/สาขาวิชา ให
สาขาวิชาละ 1 คน = ประมาณ 73 คน
คณะกรรมการประจําคณะประชุ ม
หารือและเสนอชื่อ
กรณีคณะไมมีภาควิชา/สาขาวิชา ใหเสนอชื่อสวนงานละ
ไมเกิน 5 คน = ประมาณ 20 คน
(4) ผูแทนขาราชการ และ/หรือ ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
54
ใหสํานักงานคณบดี (สวนงาน)
สนับสนุน
ประชุมหารือและเสนอชื่อ
สวนงานละไมเกิน 3 คน (18 สวนงาน) = 54 คน
(5) นักศึกษา
143
ใหคณะแจงรายชื่อมา
(5.1) ผูแทนคณะกรรมการนักศึกษาคณะ คณะละไมเกิน 2 คน
(14 คณะ) = 28 คน
(5.2) ผูแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปละ 1 คน
(14 คณะ) = 59 คน
(5.3) ผูแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะละไมเกิน 4 คน
(14 คณะ) = 56 คน
(6) ศิษยเกา คณะละไมเกิน 3 คน (15 คณะ) = 45 คน
45
ใหคณะแจงรายชื่อมา
รวม (จํานวนโดยประมาณ)
425
หมายเหตุ 1. กลุมผูเกีย่ วของและจํานวนอาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
2. แบบบันทึกขอมูลการสนทนากลุม ตามแบบฟอรม ปส.8 หนา 57

10.4 ชวงเวลาของการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
10.5 สวนงานที่จะตองติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี
จํานวน 18 สวนงาน รายชื่อสวนงาน ตามภาคผนวก 2 หนา 66
10.6 หัวหนาสวนงานที่จะตองติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 มีจํานวน 18 ราย รายชื่อหัวหนาสวนงานและรายละเอียด ตามภาคผนวก 2 หนา 66
11. ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลฯ
11.1 คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 พิจารณาปรับ
หลักเกณฑการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
11.2 คณะกรรมการ เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563
พิจารณาการปรับหลักเกณฑการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
11.3 คณะกรรมการ มอบใหฝายเลขานุการดําเนินการ ดังนี้
(1) เผยแพร หลักเกณฑการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ใหประชาคมทราบ
(2) เผยแพร แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอรม
ปส.7) ใหนักศึกษามาตอบแบบสอบถาม ผานระบบ online
11.4 คณะกรรมการ มอบหมายอธิการบดี (ในฐานะกรรมการ) ชี้ แจงขั้ น ตอนการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับหัวหนาสวนงาน เพื่อความเขาใจที่ตรงกัน
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11.5 คณะกรรมการ ดําเนินการ
(1) จัดสงคูมือฯ และแจงใหหัวหนาสวนงานดําเนินการ ดังนี้
(1.1) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1.2) เสนอชื่อผูเกี่ยวของที่จะเขารวมสนทนากลุม
(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)
11.6 คณะกรรมการ เชิญผูเกี่ยวของ (ตามกลุมในตารางที่ 7 หนา 12) มารวมสนทนากลุม โดยการ
สนทนากลุม มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
(1) ประธานกรรมการ มีห นังสือถึงผูเกี่ย วของ (ตามกลุมในตารางที่ 7 หนา 12) เชิญมา
สนทนากลุม
(2) คณะกรรมการ สนทนากลุมกับผูเกี่ยวของกลุมตางๆ
(3) ฝายเลขานุการ ประมวล สรุปสาระสําคัญของการสนทนากลุม ตามแบบฟอรม ปส.8
หนา 57
11.7 หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
(1) หัวหนาสวนงาน เสนอรายงานตอคณะกรรมการประจําสวนงาน เพื่อประเมินใหคะแนน
ดังนี้
(1.1) รายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะ
สวนบุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน ตามแบบฟอรม ปส.5 หนา 45
(1.2) รายงานความคืบ หนา/ความสําเร็จ ในการดํ าเนิน การตามขอ เสนอแนะจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ ตามแบบฟอรม ปส.6 หนา 48
(2) คณะกรรมการประจําสวนงาน พิจารณาและประเมินใหคะแนนรายงาน ในขอ (1.1) และ
(1.2) แลวสงผลการประเมินใหเลขานุการสวนงาน โดยจัดทําเปนเอกสารลับ
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มหาวิทยาลัย

(3) เลขานุการสวนงาน สงผลการประเมิน ในขอ (2) ใหประธานกรรมการ ผานสํานักงานสภา

(4) หัวหนาสวนงาน เสนอรายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอคณะกรรมการ โดยใหจัดทําเปนรูปเลมตามภาคผนวก 4
หนา 74
11.8 คณะกรรมการ มอบหมายฝายเลขานุการ รวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมู ล สรุ ป ผลใน
เบื้องตน
11.9 คณะกรรมการ พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และตรวจสอบ สอบทานขอมูล รวมทั้งใหคะแนน
11.10 คณะกรรมการ มอบหมายฝายเลขานุการ ยก ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ดํ า เนิ น งานของส ว นงาน และการปฏิ บั ติ ห นา ที่ของหัว หนาส ว นงาน ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. 2563
ในเบื้องตน แลวเสนอคณะกรรมการ
11.11 คณะกรรมการ พิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
11.12 คณะกรรมการ จัดสง ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบฟอรม ปส.9 หนา 58) ให
หัวหนาสวนงาน เพื่อรับทราบผลการติดตาม และประเมินผลฯ ในเบื้องตน และใหขอสังเกตในประเด็นตางๆ
(หรืออื่นๆ ตามที่เห็นสมควร)
11.13 คณะกรรมการ นําขอสังเกตในประเด็นตางๆ ของหัวหนาสวนงานมาพิจารณา และจัดทํา ราง
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
11.14 ประธานกรรมการ มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ ราง รายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563
11.15 สภามหาวิทยาลัย พิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
11.16 เมื่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาเห็ น ชอบ รายงานผลการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แลว
(1) นายกสภามหาวิทยาลัย แจงผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ใหแตละสวนงานทราบและนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ทํางานตอไป
(2) ฝายเลขานุการ เผยแพร รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 8 สรุปขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขั้นตอนการดําเนินงาน
คณะกรรมการ พิจารณาปรับหลักเกณฑการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัตหิ นาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาการปรับหลักเกณฑการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัตหิ นาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะกรรมการ มอบหมายอธิการบดี ชี้แจงการติดตาม และประเมินผลฯ กับหัวหนาสวนงาน
คณะกรรมการ 1. แจงหัวหนาสวนงาน ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่กําหนดใน หลักเกณฑการติดตาม และประเมินผลฯ
2. แจงหัวหนาสวนงาน เลขานุการสวนงาน ใหเสนอชื่อผูเ กี่ยวของที่จะเขารวมสนทนากลุม
3. แจงเลขานุการสวนงาน ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ และประชาสัมพันธใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามฯ
4. มอบหมายฝายเลขานุการ ดําเนินการ
- เผยแพร หลักเกณฑการติดตาม 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. 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
คณะกรรมการ จัดสง ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ใหหัวหนาสวนงาน
เพื่อรับทราบผลการติดตาม และประเมินผลฯ ในเบื้องตน และใหขอสังเกตในประเด็นตางๆ (หรืออื่นๆ ตามที่เห็นสมควร)
คณะกรรมการ นําขอสังเกตในประเด็นตางๆ ของหัวหนาสวนงานมาพิจารณา
และจัดทํา ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ฉบับนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
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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. 2563
13.3 การดําเนินงานที่มีความกาวหนา จุดที่ควรพัฒนา
13.4 ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานและหัวหนาสวนงาน
13.5 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการในภาพรวม
(หมายเหตุ รูปแบบอาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม )
14. การเผยแพรผลการติดตาม และประเมินผลฯ
เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ รายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ แลว จะดําเนินการ
เผยแพร ดังนี้
14.1 นายกสภามหาวิทยาลัย แจงผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ใหแตละสวนงานทราบ และใหหัวหนาสวนงานนําไปพิจารณาปรับปรุง
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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
(หมายเหตุ การเผยแพร อาจจะปรับ เปลี่ย นตามความเหมาะสมตามที่ ส ภามหาวิทยาลัย มีมติใ ห
ดําเนินการ)
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. 2563
จากองคประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 มีรายละเอียดขั้นตอน วิธีการดําเนินการ และการเก็บขอมูลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน ดังนี้
1. แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
1.1 องคประกอบและคาน้ําหนัก การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี้
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 ผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx
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. 2563 ในระบบ MIS ตามที่กองแผนงานกําหนด
1.1.2) กองแผนงาน รวบรวมขอมูล ตรวจสอบ สอบทาน สรุป และจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ก.บ.ม.)
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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 ในตารางที่ 2 หนา 7 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
1.2.2) หัวหนาสวนงาน รวบรวมสวนที่ 1 เพื่อนําไปจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ของส ว นงาน และการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ของหัว หนา สว นงาน ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ. 2563 และนํ าเสนอ
คณะกรรมการตอไป
2) การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดในตารางที่
2 หนา 7 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 37
พร อ มสรุ ป ป ญ หา อุ ป สรรค แนวทางการแก ไ ขป ญ หา ฯลฯ และคิ ด คะแนนตาม
หลักเกณฑที่กําหนด ในตารางที่ 2 หนา 7 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
1.2) หัวหนาสวนงาน รวบรวมสวนที่ 2 เพื่อนําไปจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนําเสนอคณะกรรมการ
ตอไป
2) การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดในตารางที่
2 หนา 7 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
สําหรับปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนํามาพิจารณาประกอบการจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัย
ตอไป
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สวนที่ 3 ผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx (คาน้ําหนักรอยละ 20)
1) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1.1) หั ว หน า ส ว นงาน รายงานผลการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามเกณฑ EdPEx
ปการศึกษา 2562 โดยนําขอมูลมากรอกในแบบฟอรม ปส.3 หนา 40 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
พร อ มสรุ ป ป ญ หา อุ ป สรรค แนวทางการแก ไ ขป ญ หา ฯลฯ และคิ ด คะแนนตาม
หลักเกณฑที่กําหนด ในตารางที่ 3 หนา 8 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
1.2) หัวหนาสวนงาน รวบรวมสวนที่ 3 เพื่อนําไปจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสวน
งาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนําเสนอคณะกรรมการ
ตอไป
2) การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน ตามเกณฑที่กําหนดในตารางที่
3 หนา 8 (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 สาขาวิชาละ 1 ชุด)
(3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน)
สําหรับศูนย สํานัก มาจาก 2 กลุม คือ (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2)
สํานักงานคณบดี (สวนงาน)
1.1.2) แตละกลุมตามขอ (1)-(3) จัดประชุมของแตละกลุม (แตละภาควิชา สาขาวิชา
จัดประชุมของแตละภาควิชา สาขาวิชา) 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
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2.2) คณะกรรมการ พิจารณาสอบทานคะแนน
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 3 สวน คือ
(1) ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ
(2) เรื่องเรงดวนที่ควรดําเนินการ
(3) ขอสังเกต ขอเสนอแนะทั่วไป
1) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1.1) หั ว หน า ส ว นงาน รายงานความคื บ หน า /ความสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น การตาม
ขอเสนอแนะจากการติ ดตาม และประเมิ น ผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยนําขอมูล มากรอกใน
แบบฟอรม ปส.6 หนา 48
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. 2562 และประเมินให
คะแนนโดยใชเกณฑ
(1) ระดับการตอบสนอง
(2) ระดับคุณภาพ
เกณฑการใหคะแนน ในตารางที่ 4 หนา 9 และ 5 หนา 10 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
1.3) คณะกรรมการประจํ า ส ว นงาน ส ง รายงานความคื บ หน า /ความสํ า เร็ จ ในการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 พรอมคะแนนการ
ประเมิน ใหเลขานุการสวนงาน โดยจัดทําเปนเอกสารลับ
1.4) เลขานุการสว นงาน สงรายงานความคืบ หนา/ความสําเร็จ ในการดําเนิน การตาม
ขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 พรอมคะแนนการประเมิน ให
คณะกรรมการ
2) การพิจารณาของคณะกรรมการ
2.1) คณะกรรมการ พิจารณารายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.2) คณะกรรมการ พิจารณาประเมินใหคะแนนโดยใชเกณฑ
(1) ระดับการตอบสนอง
(2) ระดับคุณภาพ
เกณฑการใหคะแนน ในตารางที่ 4 หนา 9 และ 5 หนา 10 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
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สําหรับปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนํามาพิจารณาประกอบการจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัย
ตอไป
ดานที่ 4 การบริหารจัดการสวนงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา (ไมคิดคะแนน)
การบริหารจัดการการใหบริการของสวนงานสวนใหญ ดําเนินการเพื่อใหนักศึกษาไดรับความ
สะดวก เอื้ออํานวยตอการเรียนการสอน การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย ฯลฯ การรับฟงความคิดเห็นจากนักศึกษา
จึงเปนสวนสําคัญทีจ่ ะนํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของสวนงานและหัวหนาสวนงานตอไป
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 นํามาวิเคราะหขอมูล 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 9
ตารางที่ 9 สรุ ปองคป ระกอบ คาน้ําหนัก วิ ธีการเก็บ ขอมู ล การติด ตาม และประเมิน ผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ 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
ส ว นที่ 1 ผลการดํ า เนิ น งานตาม
30
แผนปฏิบัติการประจําป
(ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจา
ตอรองกับอธิการบดี)

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล

1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการ
เจรจาตอรองกับอธิการบดี) (แบบฟอรม ปส.1) โดยใชขอมูลที่
ผานความเห็นชอบจากที่ประชุม ก.บ.ม. แลว (คาคะแนนแปลง
เปนรอยละ)
พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ
2. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน
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องคประกอบในการติดตาม
คาน้ําหนัก
และประเมินผลฯ
รอยละ
ส ว นที่ 2 ผลการดํ า เนิ น งานตาม
10
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 ผลการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาตามเกณฑ EdPEx
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ดานที่ 2 ระดับการมีสวนรวมและความ 30
รวมมือของบุคลากรในสวนงาน

ดานที่ 3 ความคืบหนา/ความสําเร็จใน 10
การดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ

ดานที่ 4 การบริหารจัดการสวนงานตาม ไมคิด
ความคิดเห็นของนักศึกษา
คะแนน

รวม

100

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล
1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของ
หัวหนาสวนงาน ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตาม
นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อ
พั ฒ นาหรื อ แก ไ ขป ญ หาของส ว นงาน อย า งน อ ย 3 เรื่ อ ง)
(แบบฟอรม ปส.2) (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ
2. คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน
1. หัวหนาสวนงานรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ EdPEx ป ก ารศึ ก ษา 2562 (แบบฟอร ม ปส.3)
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน
1. คณะกรรมการ จัดสงแบบสอบถามการประเมินการบริหารงาน
ของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน (โดย
บุคลากร) (แบบฟอรม ปส.4) ใหเลขานุการสวนงาน
2. เลขานุการสวนงาน จัดสงแบบสอบถามฯ ให 1) คณะกรรมการ
ประจําสวนงาน 2) ภาควิชา สาขาวิชา 3) สํานักงานคณบดี
(สวนงาน) ตอบแบบสอบถามฯ กลุมละ 1 ชุด และคิดคะแนน
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
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอรม ปส.6)
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
ประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอรม
ปส.7) ผานระบบ online
2. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย เผยแพรแบบสอบถาม
3. นักศึกษาตอบแบบสอบถาม ผานระบบ online
4. คณะกรรมการ มอบหมายฝายเลขานุการ รวบรวมขอมูล
วิเคราะหขอมูล สรุปผลขอมูลของแตละคณะวิชา
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3. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
3.1 นําคะแนนการดําเนินงานดานที่ 1 - ดานที่ 3 มาคิดคะแนนเปนคารอยละ ทศนิยม 2 หลัก
(คะแนนเต็ม 100) ดังนี้
คะแนนดานที่ 1

คะแนนดานที่ 2
คะแนนดานที่ 3
คะแนนรวม

ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนงาน มาจาก
คะแนนสวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
(ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี) +
คะแนนสวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน +
คะแนนสวนที่ 3 ผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx
ระดับมีการสวนรวมและความรวมมือของบุคลากรในสวนงาน
ความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และ
ประเมินผลฯ
คะแนนดานที่ 1 + คะแนนดานที่ 2 + คะแนนดานที่ 3

รอยละ 60

รอยละ 30
รอยละ 10
รอยละ 100

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 จัดสงหลักเกณฑการติดตาม และประเมินผลฯ และแบบฟอรมตางๆ ให
หัวหนาสวนงานรายงานผลการดําเนินงาน ตามที่คณะกรรมการกําหนด พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทาง
การแกไขปญหา ฯลฯ แลวเสนอคณะกรรมการ
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
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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
รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน โดย
จัดทําเปนเลมเดียวกัน ตามรูปแบบ ในภาคผนวก 4 หนา 74 (ภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ)
4.1.4.2 เลขานุการสวนงาน รวบรวม
(1) รายชื่อผูเขารวมสนทนากลุม ตามเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
(2) แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส วนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอรม ปส.4) จาก (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) ภาควิชา สาขาวิชา
(รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทา ภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดในสวนงาน (3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน)
(3) แบบรายงานความเปน ผูนํ า (Leadership) ในการขั บ เคลื่ อนสว นงาน และ
คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน (แบบฟอรม ปส.5) ที่
คณะกรรมการประจําสวนงานประเมินใหคะแนนแลว โดยจัดทําเปนเอกสารลับ
(4) แบบรายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการ
ติดตาม และประเมินผลฯ (แบบฟอรม ปส.6) ที่คณะกรรมการประจําสวนงานประเมินใหคะแนนแลว โดย
จัดทําเปนเอกสารลับ
4.2 ขั้นตอนการดําเนินการของคณะกรรมการ
4.2.1 คณะกรรมการ เชิ ญผูที่เกี่ย วของกั บการบริ หารงานของสว นงาน อาทิ ผู ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการประจําสวนงาน ผูแทนบุคลากรสายวิชาการ ผูแทนบุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา
มาสนทนากลุมในประเด็นตางๆ อาทิ ผลงานเดนของสวนงานในรอบปที่ผานมา ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสวนงาน (การสนทนากลุม ไมมีคะแนน)
กลุมผูเกี่ยวของที่เชิญมาสนทนากลุม ตามที่กําหนดในตารางที่ 7 หนา 12 และขั้นตอน
ตามที่กําหนดในขอ 11.6 หนา 14
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
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ราง รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
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 ใหแตละสวนงานทราบและนําไปใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานตอไป
(2) ฝายเลขานุการ เผยแพร รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ในเว็บไซตของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
(หมายเหตุ การเผยแพรอาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามที่สภามหาวิทยาลัยมี
มติใหดําเนินการ)
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แผนภาพที่ 1 สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ 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
ค า เป า หมาย จากการเจรจาต อ รองกั บ อธิ ก ารบดี ) ป ง บประมาณ พ.ศ. 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 วหนาสวนงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อยางนอย 3 เรื่อง) (แบบฟอรม ปส.2)
2. เสนอรายงานผลการดําเนินงาน ตอคณะกรรมการ
3. คณะกรรมการ พิจารณาสอบทานและใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)

สวนที่ 3
ผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ EdPEx
(คาน้ําหนัก 20 )

1. หัวหนาสวนงาน รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx
ปการศึกษา 2562 (แบบฟอรม ปส.3)
2. เสนอรายงานผลการดําเนินงาน ตอคณะกรรมการ
3. คณะกรรมการ พิจารณาสอบทานและใหคะแนน (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. 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. 2563
จากองคประกอบการติดตาม และประเมิ นผลการปฏิ บัติห นาที่ ของหัวหนาส วนงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการนํามากําหนดรายละเอียดขั้นตอน วิธีการดําเนินการ และการเก็บขอมูล
การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
1.1 องคประกอบและคาน้ําหนัก การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี้
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. 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
คุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ของผูบริหารระดับสูงที่จําเปนตอการปฏิบัติ
หนาที่ เพื่อใหการปฏิบัติงานสําเร็จ มี อาทิ (1) การรับฟงความคิดเห็น (2) มนุษยสัมพันธ (3) การตัดสินใจ (4)
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คุณธรรม จริยธรรม (5) บุคลิกภาพ (6) ความสามารถดานการบริหาร (7) การปรับตัวและความยืดหยุน (8)
การประสานสัมพันธ (9) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (10) การคิดเชิงกลยุทธ
(สรุปอางอิงมาจาก สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) http://www.ocsc.go.th/
sites/default/files/attachment/article/07_phaakhphnwk_ch_smrrthnathaangkaarbrihaar.pdf สมรรถนะหลักของ
นักบริหารระดับสูง)

1) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1.1) หัวหนาสวนงาน เขียนสรุปรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อน
สวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน ประมาณ 1-2 หนา
กระดาษ A4 ในแบบฟอรม ปส.5 หนา 45
หลังจากนั้นจัดสงใหคณะกรรมการประจําสวนงานประเมินใหคะแนน
1.2) คณะกรรมการประจําสวนงาน พิจารณารายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน และ
ประเมินใหคะแนน
เกณฑการใหคะแนน ในตารางที่ 6 หนา 11 (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 ในตารางที่ 6 หนา 11 (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
2. สรุปองคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ คาน้ําหนัก และวิธีการเก็บขอมูล
จากองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล ในขอ 1 นํามาสรุปได ดังแสดงในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 สรุปองคประกอบ คาน้ําหนัก วิธีการเก็บขอมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคประกอบในการติดตาม
คาน้ําหนัก
และประเมินผลฯ
รอยละ
ด า นที่ 1 คะแนนผลการติ ด ตาม และ 60
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
ดานที่ 2 ความเปนผูนํา (Leadership) 40
ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณลักษณะ
สวนบุคคล (Competency) ที่จําเปน
ตอการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล
ใชคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นํามาคิด รอยละ 60
1. หัวหนาสวนงาน เขียนสรุปรายงานความเปนผูนํา (Leadership)
ในการขั บ เคลื่ อ นส ว นงาน และคุ ณ ลั ก ษณะส ว นบุ ค คล
(Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน (แบบฟอรม
ปส.5) ประมาณ 1-2 หนากระดาษ A4 เสนอคณะกรรมการ
ประจําสวนงานพิจารณาใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
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องคประกอบในการติดตาม
และประเมินผลฯ

รวม

คาน้ําหนัก
รอยละ

100

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล
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)

3. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
3.1 นําคะแนนการดําเนินงานดานที่ 1 และดานที่ 2 มาคิดคะแนนเปนคารอยละ ทศนิยม 2 หลัก
(คะแนนเต็ม 100) ดังนี้
คะแนนดานที่ 1
คะแนนดานที่ 2
คะแนนรวม

คะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
รอยละ 60
ความเปนผู นํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน และคุณ ลักษณะสว น รอยละ 40
บุคคล (Competency) ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
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 จัดสงหลักเกณฑการติดตาม และประเมินผลฯ และแบบฟอรมตางๆ ให
หัวหนาสวนงานรายงานผลการดําเนินงาน ดานที่ 2 ตามที่คณะกรรมการกําหนด พรอมสรุปปญหา อุปสรรค
แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ แลวเสนอคณะกรรมการ
4.1.2 เอกสารที่จะตองจัดสงใหคณะกรรมการ
เหมือนกับในสวนที่ 2 ขอ 4.1.4 หนา 26
4.2 ขั้นตอนการดําเนินการของคณะกรรมการ
เนื่องจากการติดตาม และประเมินผลการดําเนินการของสว นงาน และการปฏิบั ติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงานดําเนินการไปพรอมกัน ขั้นตอนการดําเนินการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาสวนงาน จึงดําเนินการไปพรอมกับขั้นตอนในสวนที่ 2 ขอ 4.2.1-4.2.9 หนา 26-27

31

แผนภาพที่ 2 สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ 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. 2563 แสดงดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 รายชื่อแบบฟอรมที่ใชในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ชื่อยอ
ปส.1
ปส.2
ปส.3
ปส.4
ปส.5
ปส.6
ปส.7
ปส.8
ปส.9

ชื่อแบบฟอรม
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน
แบบรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx
แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
(โดยบุคลากร)
แบบรายงานความเปนผูนํ า (Leadership) ในการขั บเคลื่อนสวนงานและคุณ ลักษณะส วนบุคคล
(Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน (โดยหัวหนาสวนงาน)
แบบรายงานความคื บ หน า /ความสํ า เร็ จ ในการดํา เนิ น การตามข อ เสนอแนะจากการติ ด ตาม และ
ประเมินผลฯ
แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา)
แบบบันทึกขอมูลจากการสนทนากลุม
สรุปรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน
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แบบฟอรม ปส.1
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
สวนงาน .............................................................
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี)
(ใชขอมูลตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน จากรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผานความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) แลว)
ยุทธศาสตร/กลยุทธ/มาตรการ/ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1 ...........
ตัวชี้วัดที่ 2 ...........
ยุทธศาสตรที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 5

(1)
เปาหมาย

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน

(3)
ผลการดําเนินงาน/
เปาหมาย
(2)/(1)

(4)
รอยละของ
เปาหมาย
% ของ (3)

(5)
คะแนน

กองแผนงานดําเนินการให
สวนงานรายงานในสวนของสรุปปญหา อุปสรรค
แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา
คะแนนผลการดําเนินงาน

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน

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

แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา

1
2
3

สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย
ใหการชวยเหลือหรือสนับสนุน

ลงชื่อหัวหนาสวนงาน ....................................................................................... วันที่ ...........................................................
เกณฑการคิดคะแนนผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย
คะแนนที่ได
(กําหนดเปนรอยละ)
ดําเนินการสําเร็จสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวรอยละ 10 ขึ้นไป หรือ
5.00
สูงกวาเปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว
ดําเนินการสําเร็จสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวรอยละ 1-10 หรือ
4.50
สูงกวาเปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว
ดําเนินการสําเร็จเทากับเปาหมายที่กําหนดไว
3.50
ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 1-10 หรือ
2.50
ต่ํากวาเปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว
ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 10 ขึ้นไป หรือ
1.00
ต่ํากวาเปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว
ไมไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว
0
ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตามแผนงาน โครงการที่
N/A
นําเสนอ/ที่กําหนดไว

ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย
คะแนนที่ได
(กําหนดเปนระยะเวลา)
ดําเนินการแลวเสร็จกอนระยะเวลาที่กําหนด 3 เดือนขึ้นไป หรือ
5.00
แลวเสร็จกอนระยะเวลาตามเกณฑที่ตกลงไว
ดําเนินการแลวเสร็จกอนระยะเวลาที่กําหนด 1 เดือนขึ้นไป หรือ
4.50
แลวเสร็จกอนระยะเวลาตามเกณฑที่ตกลงไว
ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
3.50
ดําเนินการแลวเสร็จหลังระยะเวลาที่กําหนด 1 เดือนขึ้นไป หรือ
2.50
แลวเสร็จหลังระยะเวลาตามเกณฑที่ตกลงไว
ดําเนินการแลวเสร็จหลังระยะเวลาที่กําหนด 3 เดือนขึ้นไป หรือ
1.00
แลวเสร็จหลังระยะเวลาตามเกณฑที่ตกลงไว
ไมไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว
0
ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตามแผนงาน โครงการที่
N/A
นําเสนอ/ที่กําหนดไว
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ตัวอยางวิธีการกรอกแบบฟอรม ปส.1 และการคิดคะแนน
1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี)
(ใชขอมูลตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน จากรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผานความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) แลว)
(1)
เปาหมาย

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน

(4)
รอยละของ
เปาหมาย
% ของ (3)

(5)
คะแนน

ยุทธศาสตรที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย

(3)
ผลการดําเนินงาน/
เปาหมาย
(2)/(1)

85.00

83.00

83.00/85.00 = 0.98

2.50

ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือปรกอบอาชีพอิสระใน
ระยะเวลา 1 ป

80.00

89.00

89.00/80.00 = 1.11

ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3 ร อ ยละของหลั ก สู ต รที่ มี ก ารจั ด การประเมิ น ที่ ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต และ
Stakeholder อื่นเปนผูรวมประเมิน

4

4

4/4 = 1

0.98x100 = 98
ต่ํากวาเปาหมาย
รอยละ 2
1.11x100 = 111
สูงกวาเปาหมาย
รอยละ 11
1x100 = 100
เทากับเปาหมาย

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/มาตรการ/ตัวชี้วัด

คะแนนผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน

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

5.00
3.50
11.00
11.00/3=3.67
73.40
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แบบฟอรม ปส.2
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน
สวนงาน .............................................................
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
1. ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน
ตามนโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เรื่อง)
(ตองไมซ้ํากับตัวชี้วัด คาเปาหมาย จากการเจรจาตอรองกับอธิการบดี)
นโยบาย/พันธสัญญาของหัวหนาสวนงานที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนา
หรือแกไขปญหาของสวนงาน (อยางนอย 3 เรื่อง)
นโยบายการดําเนินการเพื่อพัฒนาสวนงาน
1.
2.

(1)
เปาหมาย

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน

(3)
ผลการดําเนินงาน/
เปาหมาย
(2)/(1)

(4)
รอยละของ
เปาหมาย
% ของ (3)

(5)
คะแนน

การดําเนินการเพื่อแกไขปญหาสวนงาน
3.

คะแนนผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน

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

37

2. สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา
ปญหา/อุปสรรค

แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา

1
2
3

สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย
ใหการชวยเหลือหรือสนับสนุน

ลงชื่อหัวหนาสวนงาน ....................................................................................... วันที่ ...........................................................
เกณฑการคิดคะแนนผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย
คะแนนที่ได
(กําหนดเปนรอยละ)
ดําเนินการสําเร็จสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวรอยละ 10 ขึ้นไป หรือ
5.00
สูงกวาเปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว
ดําเนินการสําเร็จสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวรอยละ 1-10 หรือ
4.50
สูงกวาเปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว
ดําเนินการสําเร็จเทากับเปาหมายที่กําหนดไว
3.50
ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 1-10 หรือ
2.50
ต่ํากวาเปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว
ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 10 ขึ้นไป หรือ
1.00
ต่ํากวาเปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว
ไมไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว
0
ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตามแผนงาน โครงการที่
N/A
นําเสนอ/ที่กําหนดไว

ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย
คะแนนที่ได
(กําหนดเปนระยะเวลา)
ดําเนินการแลวเสร็จกอนระยะเวลาที่กําหนด 3 เดือนขึ้นไป หรือ
5.00
แลวเสร็จกอนระยะเวลาตามเกณฑที่ตกลงไว
ดําเนินการแลวเสร็จกอนระยะเวลาที่กําหนด 1 เดือนขึ้นไป หรือ
4.50
แลวเสร็จกอนระยะเวลาตามเกณฑที่ตกลงไว
ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
3.50
ดําเนินการแลวเสร็จหลังระยะเวลาที่กําหนด 1 เดือนขึ้นไป หรือ
2.50
แลวเสร็จหลังระยะเวลาตามเกณฑที่ตกลงไว
ดําเนินการแลวเสร็จหลังระยะเวลาที่กําหนด 3 เดือนขึ้นไป หรือ
1.00
แลวเสร็จหลังระยะเวลาตามเกณฑที่ตกลงไว
ไมไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว
0
ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตามแผนงาน โครงการที่
N/A
นําเสนอ/ที่กําหนดไว
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ตัวอยางวิธีการกรอกแบบฟอรม 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 2563
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

7 สถาบัน

7/10 = 0.70

1.20 x 100 = 120
สูงกวาเปาหมาย
รอยละ 20
0.70 x 100 = 70
ต่ํากวาเปาหมาย
รอยละ 30

ม.ค. 63

ธ.ค. 62

แลวเสร็จกอนเวลา
1 เดือน

4.50

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

1.00

10.50
10.50/3=3.50
70.00
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แบบฟอรม ปส.3
แบบรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx
สวนงาน .............................................................
ปการศึกษา 2562 (15 กรกฎาคม 2562 - 14 กรกฎาคม 2563)
เปาหมายที่กําหนด
ในปการศึกษา 2562

ผลการดําเนินการ

(1) ทบทวนและจัดทําโครงรางองคกร
(Organization Profile: OP)
(2) จัดทํ ารายงานการประเมิ นตนเอง
(Self-Assessment Report: SAR) ตาม
เกณฑ คุ ณภาพการศึ กษาเพื่ อการ
ดํ า เ นิ น ง า น ที่ เ ป น เ ลิ ศ (Education
Criteria for Performance Excellence:
EdPEx)
(3) การดําเนินการที่สําคัญอื่นๆ
คะแนนผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน

ปญหา/อุปสรรค

แนวทางการแกไขปญหา
และพัฒนา

สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัย
และ/หรือสภามหาวิทยาลัย
ใหการชวยเหลือหรือสนับสนุน

คะแนนที่ได
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ
คะแนนที่ได
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ

ลงชื่อหัวหนาสวนงาน ....................................................................................... วันที่ ...........................................................

เกณฑการคิดคะแนนผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ EdPEx ปการศึกษา 2562
ระดับ
4-5
1-3

การดําเนินงาน
(3) การดําเนินการที่สําคัญอื่นๆ
(1) ทบทวนและจัดทําโครงรางองคกร (Organization Profile: OP)
(2) จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดําเนินงานที่เปนเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)

คะแนนที่ได
3.51 – 5.00
1.00 – 3.50
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ตัวอยางวิธีการกรอกแบบฟอรม ปส.3 และการคิดคะแนน
เปาหมายที่กําหนด
ในปการศึกษา 2562

ผลการดําเนินการ

(1) ทบทวนและจัดทําโครงรางองคกร
(Organization Profile: OP)
(2) จัดทํ ารายงานการประเมิ นตนเอง
(Self-Assessment Report: SAR) ตาม
เกณฑ คุ ณภาพการศึ กษาเพื่ อการ
ดํ า เ นิ น ง า น ที่ เ ป น เ ลิ ศ (Education
Criteria for Performance Excellence:
EdPEx)
(3) การดําเนินการที่สําคัญอื่นๆ

(1)
ทบทวนและจั ด ทํ า โครงร า งองค ก ร
(Organization Profile: OP)
- จัดทําโครงรางองคกร (OP) แลวเสร็จ
- สงโครงรางองคกร (OP) ในป 2561
- ผานการคัดเลือกเบื้องตน (screening) รุน
ที่ 6 พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562
(2) จั ดทํ ารายงานการประเมิ นตนเอง (SelfAssessment Report: SAR)
- จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
แลวเสร็จ
- สงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ป
2561 ผลคือยังไมผานเกณฑ
- ปรับแกไขรายงานการประเมินตนเองตาม
รายงานการตรวจประเมิน (Feedback Report)
- สงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ป
2562 กําลังรอผลการพิจารณา
(3) การดําเนินการที่สําคัญอื่นๆ
- ผานการคัดเลือกเบื้องตน (screening) และ
สงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) แลว
- ...............................................................
- ...............................................................

คะแนนผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน

ปญหา/อุปสรรค

คะแนนที่ได
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ
คะแนนที่ได
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ

แนวทางการแกไขปญหา
และพัฒนา

สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัย
และ/หรือสภามหาวิทยาลัย
ใหการชวยเหลือหรือสนับสนุน

5.00
100.00
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แบบฟอรม ปส.4
แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
(โดยบุคลากร)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
สวนงาน....................................................................................
ผูประเมิน : คณะกรรมการประจําสวนงาน /
ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) / สํานักงานคณบดี (สวนงาน)

คําชี้แจง
1) แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน เปนการประเมิน
เพื่อใหไดขอมูลภาพรวมของการบริหารสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน รวมทั้งการมีสวนรวมและความ
รวมมือของบุคลากรในสวนงาน สําหรับใชประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามนี้จะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานตอไป
2) คณะกรรมการ จัดสงแบบสอบถามใหเลขานุการสวนงาน เพื่อใหดําเนินการ ดังนี้
2.1 สงแบบสอบถามใหผูเกี่ยวของจํานวน 3 กลุม คือ (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) ภาควิชา สาขาวิชา
(รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดในสวนงาน และ (3) สํานักงานคณบดี (สวนงาน)
สําหรับศูนย สํานัก มาจาก 2 กลุม คือ (1) คณะกรรมการประจําสวนงาน (2) สํานักงานคณบดี (สวนงาน)
แตละกลุมดังกลาวจัดประชุมเพื่อประเมินการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
แลวตอบแบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด (ภาควิช า สาขาวิชาละ 1 ชุด) พรอมผลงานเดนในรอบป จุดที่ควรพัฒนา ปญหา
อุปสรรค ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.2 เลขานุการสวนงาน รวบรวมแบบสอบถามจากทั้ง 3 กลุม แลวจัดสงใหคณะกรรมการฯ ผานสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย
3) แบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป มี 2 ขอ
สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอการบริหารงานของสวนงานและการปฏิบัตหิ นาที่ของหัวหนาสวนงาน จํานวน 13 ขอ
สวนที่ 3 ผลงานเดน จุดที่ควรพัฒนา ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ ประเด็นที่คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ ควรจัดสนทนากลุมในคณะ/สวนงาน
ของทาน
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
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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

สวนที่ 2: ความคิดเห็นตอการบริหารงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ขอ
1

ขอคําถาม

การกําหนดทิศทาง ไดแก วิสัยทัศน คานิยม เปาประสงค หรือผล
การดําเนินการที่คาดหวังของคณะโดยคํานึงถึงผูรับบริการอยาง
ครอบคลุม
2 การสื่อสาร ถายทอด และสรางความเขาใจทิศทางขององคกรให
ผูบริหาร และประชาคมไดเขาใจอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
3 การสร า งแรงจู ง ใจ บรรยากาศที่ ดี ส ง ผลต อ ความผาสุ ก ความ
ผู ก พั น และความร ว มมื อ ทั่ ว ทั้ ง องค ก ร ช ว ยผลั ก ดั น ให ก าร
ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย
4 การมอบหมายงาน และการกระจายอํานาจการบริหารงานไดตรง
ตามความสามารถของบุคลากร
5 การกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งาน และนําไปปรับปรุงการบริหารงาน พรอมทั้งการรายงานให
บุคลากรทราบ
6 การรับฟงความตองการ และขอมูลอื่นๆของผูรับบริการ และผูที่มี
สวนไดสวนเสียที่เหมาะสม และใชขอมูลในการปฏิบัติงาน
7 การจัดการขอรองเรียน ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นอยางมีประสิทธิผล
และทันทวงที รวมทั้งใชเปนสารสนเทศเพื่อปรับปรุงคุณภาพการ
ใหบริการ
8 สนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาอยางเหมาะสม และ
ครบถวนในทุกองคประกอบ
9 สนับสนุนและสงเสริมการจัดสวัสดิการ และการดูแลสวัสดิภาพ
ของนักศึกษาอยางเหมาะสม และครบถวน
10 ระบบในการสื่อสารกับนักศึกษา บุคลากร ผูรับบริการ ผูมีสวนได
สวนเสียอื่น รวมทั้งสาธารณชน และสื่อมวลชนไดอยางเหมาะสม
11 ความสําเร็จของความรวมมือในการทํางาน และการสรางเครือขาย
ของคณะกับหนวยงานภายนอก ทั้งในและตางประเทศ
12 ความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนน 5.00 คะแนน)
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ
*กรุณาคํานวณคะแนนเฉลี่ย และกรอกขอมูลในตารางดวย

5

ระดับความสําเร็จ/การปฏิบัติ/
ความพึงพอใจ
4
3
2
1 N/A
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สวนที่ 3: ผลงานเดน จุดที่ควรพัฒนา ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
3.1 ผลงานเดนในรอบปทผี่ านมา
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
3.2 จุดที่ควรพัฒนาในรอบปที่ผานมา
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
3.3 ปญหาและอุปสรรค และแนวทางการแกไขและพัฒนา
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
3.4 สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยและหรือสภามหาวิทยาลัย ใหการชวยเหลือหรือสนับสนุน
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
สวนที่ 4: ขอเสนอแนะ ประเด็นที่คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ ควรจัดสนทนากลุมในคณะ/สวนงานของทาน
4.1 ดานการเรียนการสอน
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
4.2 ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
4.3 ดานกิจกรรมนักศึกษา
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
4.4 ดานการวิจัย
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
4.5 ดานการบริหารงาน
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
4.6 ดานสวัสดิการ
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
4.7 ดานการสนับสนุนงานของบุคลากรสายสนับสนุน
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
4.8 ดานทีมผูบริหาร
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
4.9 ดานอื่นๆ
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
(หมายเหตุ ขอคําถาม/จํานวนขออาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
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แบบฟอรม ปส.5
แบบรายงานความเปนผูนํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนสวนงาน
และคุณลักษณะสวนบุคคล (Competency) ที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน (โดยหัวหนาสวนงาน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
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)
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
พิจารณาใหคะแนน
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ
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)
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
พิจารณาใหคะแนน
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ
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แบบฟอรม ปส.6
แบบรายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ
สวนงาน .............................................................
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
คําชี้แจง
1. ขั้นตอนการกรอกขอมูล
1.1 หัวหนาสวนงาน จัดทํารายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ซึ่งขอเสนอแนะฯ จะมาจาก 3 สวน คือ
1.1.1 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ
1.1.2 เรื่องเรงดวนที่ควรดําเนินการ
1.1.3 ขอสังเกต ขอเสนอแนะทั่วไป
ทั้งนี้ ฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะดําเนินการกรอกขอมูลขอเสนอแนะฯ ตามขอ 1.1.1-1.1.3 ลงในแบบ ปส.6 ให
1.2 หัวหนาสวนงาน สงรายงานตามขอ 1.1 ใหคณะกรรมการประจําสวนงาน
1.3 คณะกรรมการประจําสวนงาน พิจารณารายงานตามแบบ ปส.6 แลวประเมินใหคะแนน โดยใชหลักการตอบสนอง และหลักคุณภาพ 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 งบประมาณ การหารายได
ขอเสนอแนะฯ
1.1 งบประมาณ การหารายได
จัดทําแผนการหารายไดจากแหลงตางๆ ในระยะ 35 ป ที่ชัดเจน และการนํามาสนับสนุนพันธกิจในดาน
ตางๆ

คะแนนที่คณะกรรมการประจําสวนงานประเมิน
(1. ระดับการตอบสนอง 2. ระดับคุณภาพ)
คะแนนขอ 1.1
1. ระดับการตอบสนอง = 90 คะแนนที่ได = 5.00
2. ระดับคุณภาพ
= 75 คะแนนที่ได = 4.00
คะแนนเฉลีย่ = (5.00 + 4.00) = 4.50
2

1.3.4 นําคะแนนที่ไดจากขอ 1.3.3 ในแตละขอมารวมกัน แลวคิดคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม มาจาก

(คะแนนเฉลี่ยทุกขอรวมกัน)
จํานวนขอทั้งหมด

= 18.5 = 4.625
(คะแนนขอ 1.1 + ขอ 1.2 + ขอ 1.3 + ขอ 1.4) = (4.50 + 4.25 + 4.75 + 5.00)
4
4
4
1.4 คณะกรรมการประจําสวนงาน สงรายงานตามแบบ ปส.6 ที่ประเมินผลตามขอ 1.3 แลว ใหเลขานุการสวนงาน โดยจัดทําเปนเอกสารลับ
1.5 เลขานุการสวนงาน สงรายงานตามแบบ ปส.6 ใหประธานกรรมการ ผานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เชน คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม =

2. วิธีการกรอกขอมูล
2.1 รายงานผลการดําเนินการ ดังนี้ สรุปสาระสําคัญของการดําเนินการ อาทิ โครงการ/กิจกรรมที่ทํา ผลการดําเนินงาน นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยแสดงใหเห็นถึงผลผลิต/ผลลัพธ/
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามขอเสนอแนะ
2.2 ขอเสนอแนะเรื่องใด หากพิจารณาแลวไมเกี่ยวของกับสวนงาน ใหระบุวา N/A เชน จํานวนนักศึกษามีแนวโนมลดลง สํานักหอสมุดกลาง สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี หอศิลป ใหระบุวา N/A
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รายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ขอเสนอแนะฯ มาจาก รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562)
ขอเสนอแนะ
จากการติดตาม และประเมินผลฯ

สรุปสาระสําคัญ
ของการดําเนินการ

1. ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ
1.1
1.2
1.3
2. เรื่องเรงดวนที่ควรดําเนินการ
2.1
2.2
3. ขอสังเกต ขอเสนอแนะทั่วไป
3.1
3.2
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ คะแนนเฉลี่ย
ประจําสวนงาน
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ คะแนนเฉลี่ย
ติดตาม และประเมินผลฯ
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ

รายงานผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินการ
คะแนนที่คณะกรรมการ
ประจําสวนงานประเมิน
(1. ระดับการตอบสนอง
2. ระดับคุณภาพ)

ผลผลิต/ผลลัพธ/ผลกระทบ

คะแนนที่คณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลฯ
ประเมิน
(1. ระดับการตอบสนอง
2. ระดับคุณภาพ)
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2. สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา
ปญหา/อุปสรรค

แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา

1
2
3

สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย
ใหการชวยเหลือหรือสนับสนุน

ลงชื่อหัวหนาสวนงาน ....................................................................................... วันที่ ...........................................................
คณะกรรมการประจําสวนงานในการประชุมครั้งที่ ........... วันที่ ............................................. จํานวนผูเขารวมประชุม .............. คน จากทั้งหมด .............. คน
สําหรับรายชื่อผูเขารวมประชุมใหแนบทายรายงาน
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ตัวอยางวิธีการกรอกแบบฟอรม ปส.6 และการประเมินใหคะแนนโดยคณะกรรมการประจําสวนงาน
รายงานความคืบหนา/ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ขอเสนอแนะฯ มาจาก รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562)
ขอเสนอแนะ
จากการติดตาม และประเมินผลฯ

สรุปสาระสําคัญ
ของการดําเนินการ

1. ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ
1.1 งบประมาณ การหารายได
ควรการดําเนินการ อาทิ
1. แต ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ทํ า แผน
1. จัดทําแผนการหารายไดจากแหลง และประชุมการจัดทําแผน (ภาคผนวก
ตางๆ ในระยะ 3-5 ป ที่ชัดเจน และการ ... หนา...)
นํามาสนับสนุนพันธกิจในดานตางๆ
2. เสนอแผนการหารายได ตอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสวนงาน 2 ครั้ง
3. เ ส น อ แ ผ น ก า ร ห า ร า ย ไ ด ต อ
คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
พิจารณาจํานวน 2 ครั้ง
4. นําแผนการหารายได มาใชในการ
ดําเนินการ เมื่อเดือนมกราคม 2563
2. เรื่องเรงดวนที่ควรดําเนินการ
2.1 ความเปนนานาชาติ
1. ควรวางแผนและพัฒนาใหทุกคณะมี 1. วางแผนดํ า เนิ น การเป ด หลั ก สู ต ร
หลักสูตรนานาชาติอยางนอย 1 หลักสูตร นานาชาติโดยการจัดประชุมในระดับ
โดยอาจจะรวมมือกับสถาบันการศึกษาใน ตางๆ
ต า งประเทศที่ ม หาวิ ท ยาลั ย /คณะมี 2. เตรี ย มเป ด หลั ก สู ต รนานาชาติ

รายงานผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินการ
คะแนนที่คณะกรรมการ
ประจําสวนงานประเมิน
(1. ระดับการตอบสนอง
2. ระดับคุณภาพ)

ผลผลิต/ผลลัพธ/ผลกระทบ

คะแนนที่คณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลฯ
ประเมิน
(1. ระดับการตอบสนอง
2. ระดับคุณภาพ)

จั ด ทํ า แผนการหารายได แล ว เสร็ จ เงินรายไดจากแหลงภายนอกของคณะ
และนํามาใชในการดําเนินการ ภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่ มสู งขึ้ น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอยละ 5
คะแนน
1. ระดับการตอบสนอง
รอยละ 90 = 5.00 คะแนน
2. ระดับคุณภาพ
รอยละ 75 = 4.00 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย= 4.50 คะแนน

มี แ ผนการเป ด หลั ก สู ต รนานาชาติ คณะมี ค วามเป น นานาชาติ ม ากขึ้ น
แ ล ะ จ ะ ส ง ผ ล ต อ ก า ร จั ด อั น ดั บ
จํานวน 2 หลักสูตร
คะแนน
มหาวิทยาลัย
1. ระดับการตอบสนอง
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ขอเสนอแนะ
จากการติดตาม และประเมินผลฯ
ขอตกลงความรวมมือ

2. ควรวางแผน หาแนวทาง กลยุทธใน
การเพิ่ ม นั ก ศึ ก ษาต า งชาติ อาทิ การ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา การใหทุนการศึกษา
เชิญอาจารย วิทยากรชาวตางประเทศมา
ชวยสอน บรรยายใหมากขึ้น

3. ขอสังเกต ขอเสนอแนะทั่วไป
3.1 กิจกรรมนักศึกษา
1. ควรจั ด กิ จ กรรมร ว มกั น ระหว า ง
คณะวิ ช า วิ ท ยาเขตให ม ากขึ้ น โดย
มหาวิ ท ยาลั ย ควรเป น ผู ริ เ ริ่ ม เพื่ อ ให
นักศึกษาตางคณะวิชาไดมีโอกาสมาพบกัน
ทํ า งานร ว มกั น มี ค วามรั ก ความผู ก พั น
ความเปนหนึ่งเดียวกัน

รายงานผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินการ
คะแนนที่คณะกรรมการ
สรุปสาระสําคัญ
ประจํ
าสวนงานประเมิน
ของการดําเนินการ
(1. ระดับการตอบสนอง
2. ระดับคุณภาพ)
จํ า นวน 2 หลั ก สู ต ร ในป ก ารศึ ก ษา รอยละ 70 = 3.50 คะแนน
2564
2. ระดับคุณภาพ
รอยละ 80 = 5.00 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย= 4.25 คะแนน

ผลผลิต/ผลลัพธ/ผลกระทบ

1. เพิ่ ม การประชาสั ม พั น ธ ไปยั ง
หนวยงาน องคกร สถานทูต เรื่องการ
ใหทุนนักศึกษาตางชาติ
2. ใช เ ครื อ ข า ยของอาจารย ใ นคณะ
ศิษยเกา ในการเชิญวิทยากร อาจารย
ชาวต า งประเทศมาบรรยาย เป น
วิทยากร
3. ทํา MOU กับสถาบันตางประเทศ
โดยเพิ่มเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
การถายโอนหนวยกิต

1. จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาชาวต า งชาติ
เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอยละ 5
2 . เ ค รื อ ข า ย ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ
หน ว ยงานภายนอกเพิ่ ม มากขึ้ น จาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอยละ 5
คะแนน
1. ระดับการตอบสนอง
รอยละ 90 = 4.50 คะแนน
2. ระดับคุณภาพ
รอยละ 90 = 5.00 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย= 4.75 คะแนน

1. คณะมีความเปนนานาชาติมากขึ้น
แ ล ะ จ ะ ส ง ผ ล ต อ ก า ร จั ด อั น ดั บ
มหาวิทยาลัย
2. คณะมีชื่อเสียง เปนที่รูจักมากขึ้นใน
ระดับนานาชาติ
3. ศิษยเกา หนวยงานภายนอก มีสวน
รวมในการพัฒนาคณะ เพิ่มมากขึ้น

1. เชิญคณบดี รองคณบดีคณะทาง
วังทาพระ 4 คณะ และคณะดุริยางค
ศาสตร ประชุ ม ร ว มกั น ในการจั ด
กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาประจํ า ป 2563
รวมกัน จํานวน 3 โครงการ คือ
(1) กิจกรรมนําชมวังทาพระ
(2) กิจกรรมไหวครู

มี ก ารจั ด กิ จ กรรม/โครงการร ว มกั น
ระหว า งคณะ ในป ก ารศึ ก ษา 2563
จํานวน 3 โครงการ
คะแนน
1. ระดับการตอบสนอง
รอยละ 100 = 5.00 คะแนน
2. ระดับคุณภาพ

1. นักศึกษารวมกันจัดกิจกรรมเพื่อ
ชุ ม ชน สั ง ค ม ร ว ม กั นเ พิ่ ม ขึ้ น จ า ก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. มีนักศึกษามาลงทะเบียนเรียนขาม
คณะ ขามสาขา มากขึ้น

คะแนนที่คณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลฯ
ประเมิน
(1. ระดับการตอบสนอง
2. ระดับคุณภาพ)
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ขอเสนอแนะ
จากการติดตาม และประเมินผลฯ

คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ
ประจําสวนงาน
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลฯ

รายงานผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินการ
คะแนนที่คณะกรรมการ
สรุปสาระสําคัญ
ประจํ
าสวนงานประเมิน
ของการดําเนินการ
(1. ระดับการตอบสนอง
2. ระดับคุณภาพ)
(3) กิจกรรมวันศิลป พีระศรี
รอยละ 90 = 5.00 คะแนน
2. จัดกิจกรรมตามที่กําหนดจํานวน 3 คะแนนเฉลี่ย = 5.00 คะแนน
กิจกรรม มีนักศึกษารวมโครงการ
(1) กิจกรรมนําชมวังทาพระ
จํานวน 500 คน
(2) กิจกรรมไหวครู จํานวน 800 คน
(3) กิ จ ก ร ร ม วั น ศิ ล ป พี ร ะ ศ รี
จํานวน 400 คน
3. ผลการประเมินความพึงพอใจตอ
การดําเนินกิจกรรมทั้ง3 กิจกรรม โดย
เฉลี่ย 4.20 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม
= คะแนนเฉลี่ยทุกขอรวมกัน
จํานวนขอทั้งหมด
= (4.50+4.25+4.75+5.00)
(4 ขอ)
= 18.5/4 = 4.625
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ
92.50
คะแนนเฉลี่ย
คาคะแนนแปลงเปนรอยละ

ผลผลิต/ผลลัพธ/ผลกระทบ

คะแนนที่คณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลฯ
ประเมิน
(1. ระดับการตอบสนอง
2. ระดับคุณภาพ)
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แบบฟอรม ปส. 7
แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
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

 2 ป
 6 ป

 3 ป
 7 ป

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

รายละเอียดที่ประเมิน

1. การเรียนการสอน
1.1 จั ด อาจารย ที่ มี คุ ณ ภาพมาทํ า การสอนในชั้ น เรี ย นได อ ย า ง
เหมาะสม
1.2 การเสริมประสบการณวิชาชีพ เชน การฝกปฏิบัติ/ภาคสนาม
การดู งานนอกสถานที่ หรื อ เชิ ญ วิ ท ยากรภายนอกมาสอน/
บรรยาย
1.3 จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษา/หนวยงาน/บุคคล ที่มีคุณภาพ และ
สามารถใหคําปรึกษาในดานการเรียนการสอน/การดําเนินการ
ใดๆ ไดอยางเหมาะสม
1.4 จัดสภาพหองเรียน อุปกรณการสอน แหลงเรียนรูดวยตนเอง
เชน หองสมุด คอมพิวเตอร จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต อยา ง
เหมาะสม
2. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ
2.1 สนับสนุ นและสงเสริ มใหนั กศึกษาจัดกิจ กรรม หรือเขารว ม
กิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม
2.2 มีการจัดกิจกรรมที่เนนใหนักศึกษาของคณะมีความสัมพันธที่ดี
และสรางความรวมมือในเรื่องตางๆ ไดอยางเหมาะสม
2.3 มีการประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ถึงนักศึกษา มีชองทางรับ
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักศึกษาอยางเหมาะสม
2.4 มีการจัดสรรทุนการศึกษา และดําเนินการจัดสรรทุนการศึกษา
ประเภทตางๆ ใหกับนักศึกษาไดอยางเหมาะสม
3. สิ่งแวดลอมและกายภาพของคณะ
3.1 มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตของนักศึกษา
ภายในคณะอยางเหมาะสม
3.2 มีการจัดสถานที่นั่งพักระหวางรอเรียน และในยามวางไดอยาง
เหมาะสม
3.3 มีการดูแลความสะอาด สุขลักษณะ สุนทรียภาพของอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอมภายในคณะไดอยางเหมาะสม
3.4 มีม าตรการดูแ ลความปลอดภั ยของนั ก ศึก ษาและทรั พย สิ น
ขณะดํารงชีวิตอยูภายในคณะไดอยางเหมาะสม

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

สวนที่ 3: ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(หมายเหตุ ขอคําถาม/จํานวนขออาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
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แบบฟอรม ปส. 8
แบบบันทึกขอมูลจากการสนทนากลุม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สวนงาน................................................................................
ผูใหขอมูล ........................................................................................... ตําแหนง ...........................................................................
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ...................................................... ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง .................................................................
คําถามที่ 1 ............................ ........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
คําตอบ (สรุปสาระสําคัญ)
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
คําถามที่ 2 .....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
คําตอบ (สรุปสาระสําคัญ)
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
คําถามที่ 3 .....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
คําตอบ (สรุปสาระสําคัญ)
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
วันที่ ...........................................................
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แบบฟอรม ปส. 9
สรุปรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)
สวนงาน ............................................... ชื่อหัวหนาสวนงาน ...............................................
ผลการติดตาม และประเมินผล
ผลการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของสวนงาน
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
องคประกอบการติดตาม และ คาน้ําหนัก คะแนน องคประกอบการติดตาม และ คาน้ําหนัก คะแนน
ประเมินผลการดําเนินงาน
ที่ได
ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่
ที่ได
(ร
อ
ยละ)
(ร
อ
ยละ)
ของสวนงาน
(รอยละ)
ของหัวหนาสวนงาน
(รอยละ)
ดานที่ 1
ดานที่ 1
ดานที่ 2
ดานที่ 3

ดานที่ 2

ดานที่ 4
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
........................................................................................................................................................................................................
(หมายเหตุ แบบฟอรมอาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
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ภาคผนวก

59

ภาคผนวก 1
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560
QR Code ภาคผนวก 1
ขอบังคั บ มหาวิ ทยาลั ยศิ ล ปากรว า ด ว ยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมิน ผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560

หนา 60-65

ภาคผนวก 2
สรุปจํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานที่จะตองดําเนินการติดตาม และประเมินผล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
QR Code ภาคผนวก 2
สรุ ป จํ านวนส วนงานและหั ว หน า ส ว นงานที่จะตองดําเนินการติดตาม และประเมิน ผล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนา 66-69

ภาคผนวก 3
ปฏิทินการติดตาม และประเมินประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
QR Code ภาคผนวก 3
ปฏิทินการติดตาม และประเมินประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติ
หนาที่ของคณบดีและหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนา 70-73

ภาคผนวก 4
รูปแบบเลม รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน
QR Code ภาคผนวก 4
รูป แบบเลม รายงานผลการดํา เนิ นงานของสวนงาน และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนา
สวนงาน

หนา 74-83

ภาคผนวก 5
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
QR Code ภาคผนวก 5
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณบดี และหัวหนาสวนงานทีเ่ รียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ

หนา 84-87

