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การดาเนินงานของส่วนงาน
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ฉบับผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

คำนำ
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยกาหนดให้มีการติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานทุกปีงบประมาณ และ
ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ขั้ น ตอน ตั ว ชี้ วั ด การติ ด ตาม และประเมิ น ผลอย่ า งกว้ า งๆ นอกจากนั้ น ในแต่ ล ะปี ใ ห้
คณะกรรมการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการได้พิจารณากาหนด
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล ตามที่กาหนดในข้อบังคับ รวมทั้งการมุ่งเน้นให้ส่วนงานและ
หัวหน้าส่วนงานได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และการดาเนินงาน
ต่างๆ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถสร้างงานที่ท้าทาย โดยในการพิจารณากาหนด
หลักเกณฑ์ต่างๆ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบบ กลไก และมาตรการในการติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน มาช่วยพิจารณาด้วยเพื่อ
การมีส่วนร่วม รวมทั้งเพื่อให้การติดตาม และประเมินผลเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายมากขึ้น
คณะกรรมการ ได้จัดทาคู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น เพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบัติงาน โดยจะกาหนดรายละเอียดองค์ประกอบ ค่าน้าหนัก ขั้นตอนวิธีการเก็บข้อมูล การคิด
คะแนน การติดตามและประเมินผล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560)
อยู่ในส่วนที่ 2-3 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) อยู่ในส่วนที่ 4-5
และส่วนที่ 6 เป็นแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลต่างๆ
คณะกรรมการ หวังว่า คู่มือ การติ ดตาม และประเมินผล นี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
และมุ่งหวังให้การติดตาม และประเมินผลนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่จะสะท้อนภาพการดาเนินงานของแต่ละส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน โดยสิ่งสาคัญที่สุดคือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารส่วนงาน บุ คลากร
มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย ได้นาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและ
พัฒนาส่วนงาน มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
2 กุมภาพันธ์ 2561
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คำนำ
สำรบัญ
สรุป
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

สรุป คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้ า ที่ ข องหั ว หน้ า ส่ ว นงาน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
หลักกำรในกำรติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่วนงำน และกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของหัวหน้ำส่วนงำน
1. ความเป็นมา
2. วัตถุประสงค์
3. คาจากัดความ
4. คณะกรรมการ
5. หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล
6. หลักการทางานของคณะกรรมการ
7. องค์ประกอบและค่าน้าหนักการติดตาม ประเมินผล
8. หลักเกณฑ์การคิดคะแนนการติดตาม และประเมินผล
9. การแปลความหมายคะแนนการติดตาม และประเมินผล
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14. การนาผลการติดตาม และประเมินผล ไปใช้ประโยชน์
แนวทำง ขั้ น ตอนกำรติ ด ตำม และประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนของส่ ว นงำน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
1. วัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
2. แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
3. สรุปองค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ ค่าน้าหนักและวิธีการเก็บข้อมูล
4. ผู้เกี่ยวข้องที่เชิญมาสนทนากลุ่ม
5. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
6. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
7. สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แนวทำง ขั้นตอนกำรติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของหัวหน้ำส่วน
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แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่วนงำน และ
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของหัวหน้ำส่วนงำน
ปค.1 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี (ตามแผนมหาวิทยาลัย)
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ปค.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
ปค.4 แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร)
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ปค.6 แบบรายงานการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาส่วนงาน
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สรุปองค์ประกอบ ค่าน้าหนักการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วน
งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตารางที่ 2 สรุปองค์ประกอบ ค่าน้าหนักการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วน
งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตารางที่ 3 วิธีการคิดคะแนนผลการดาเนินงาน
ตารางที่ 4 กลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่เชิญมาสนทนากลุ่ม
ตารางที่ 5 สรุปขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
ตารางที่ 6 สรุปองค์ประกอบ ค่าน้าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตารางที่ 7 สรุปองค์ประกอบ ค่าน้าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตารางที่ 8 สรุปองค์ประกอบ ค่าน้าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตารางที่ 9 สรุปองค์ประกอบ ค่าน้าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตารางที่ 10 รายชื่อแบบฟอร์มที่ใช้ในการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน

หน้ำ
6
7
8
10
13
18
25
32
39
43

สำรบัญแผนภำพ
แผนภาพที่ 1
แผนภาพที่ 2
แผนภาพที่ 3
แผนภาพที่ 4

สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน้ำ
22
28
36
42

จ

บทสรุป
คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ ดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
และมุ่งเน้นให้การดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานได้มีการปรับปรุงและการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถสร้างงานที่ท้าทาย
1. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
1.1 วัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน (ข้อ 7 ของข้อบังคับฯ)
(1) เพื่อติดตามระดับความสาเร็จและพัฒนาการในการดาเนินงานของส่วนงานที่สอดคล้องกับ
ทิศทาง และนโยบาย ตามที่สภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีกาหนด
(2) เพื่อวัดระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน
(3) เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (ข้อ 9 ของ
ข้อบังคับฯ)
(1) เพื่อประเมิน ระดับ ความส าเร็จของการบรรลุ ตามคารับ รองการปฏิบัติห น้าที่ในตาแหน่ ง
หัวหน้าส่วนงาน
(2) เพื่อประเมินความเป็นผู้นา (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน
(3) เพื่อประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
2. จานวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่จะต้องติดตามและประเมินผล
2.1 ส่วนงานที่จะต้องติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีปีละ 18 ส่วนงาน
2.2 หัวหน้าส่วนงานที่จะต้องติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจานวน 16 ราย และ 17 ราย ตามลาดับ (เนื่องจากแต่ละปีหัวหน้าส่วนงานบางรายมี
ระยะเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่ยังไม่ครบระยะเวลาการติดตาม และประเมินผลตามที่กาหนดในข้อบังคับ)

ฉ

3. องค์ประกอบของการติดตาม และประเมินผล
3.1 การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ส่วนงาน
องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ
มี 3 ด้าน
ด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานของ
ส่วนงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 ผลการด าเนิ น งานตามแผน
ปฏิบัติราชการประจาปี (ตามแผนมหาวิทยาลัย)
ส่ ว นที่ 2 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการ
ศึกษาภายใน (สกอ.)
ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่ วมและความร่วมมือ
ของบุคลากรในส่วนงาน
ด้า นที่ 3 การบริ ห ารจั ดการส่ วนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (ไม่คิดคะแนน)
รวม

ค่า
นาหนัก
(ร้อยละ)

หัวหน้าส่วนงาน
องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ
มี 2 ด้าน

ค่า
นาหนัก
(ร้อยละ)

70

ด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จตามคารับรองการ 60
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
40
ส่วนที่ 1 ผลการดาเนินงานตามแผน
30
ปฏิบัติราชการประจาปี (ตามแผนมหาวิทยาลัย)
30
ส่ วนที่ 2 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการ
30
ศึกษาภายใน (สกอ.)
30
ด้านที่ 2 ความเป็นผู้นา (Leadership) ในการ 40
ขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล
(Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
-หัวหน้าส่วนงาน
100
รวม
100

3.2 การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส่วนงาน
องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ
มี 4 ด้าน
ด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานของ
ส่วนงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 ผลการด าเนิ น งานตามแผน
ปฏิบัติราชการประจาปี (ตามแผนมหาวิทยาลัย)
ส่ วนที่ 2 ผลการด าเนิ นงานตามแผน
ปฏิบัติราชการที่หัวหน้าส่วนงานลงนามกับอธิการบดี
ส่ ว นที่ 3 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการ
ศึกษาภายใน (สกอ.)
(ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์ สถาบั น
สานัก ยังไม่ได้มีการลงนามคารับรองการปฏิบัติงาน
กับอธิการบดี ให้รายงานเฉพาะส่วนที่ 1 และส่วนที่
3 ค่าน้าหนักส่วนละ 30)
ด้า นที่ 2 ระดั บ การมีส่ ว นร่ ว มและความร่ วมมื อ
ของบุคลากรในส่วนงาน
ด้ า นที่ 3 แนวทางการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการ
ดาเนินงานของส่วนงาน
ด้ า นที่ 4 การบริ ห ารจั ด การส่ ว นงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (ไม่คิดคะแนน)
รวม

ค่า
นาหนัก
(ร้อยละ)

หัวหน้าส่วนงาน
องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ
มี 2 ด้าน

ค่า
นาหนัก
(ร้อยละ)

60

ด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จตามคารับรองการ 60
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
20
ส่ ว นที่ 1 ผลการด าเนิ น งานตามแผน
20
ปฏิบัติราชการประจาปี (ตามแผนมหาวิทยาลัย)
20
ส่ วนที่ 2 ผลการด าเนิ นงานตามแผน
20
ปฏิบัติราชการที่หัวหน้าส่วนงานลงนามกับอธิการบดี
20
ส่ ว นที่ 3 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการ
20
ศึกษาภายใน (สกอ.)
(ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์ สถาบั น
สานัก ยังไม่ได้มีการลงนามคารับรองการปฏิบัติงาน
กับอธิการบดี ให้รายงานเฉพาะส่วนที่ 1 และส่วนที่
3 ค่าน้าหนักส่วนละ 30)
30
ด้านที่ 2 ความเป็นผู้นา (Leadership) ในการ 40
ขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล
(Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
10
หัวหน้าส่วนงาน
-100

รวม

100
ช

4. คะแนนการติดตาม และประเมินผล และการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี
4.1 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานของส่วนงาน/ระดับความสาเร็จตามคารับรองการปฏิบัติงาน
มาจาก ส่วนงานรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาในรอบปีว่าดาเนินการสาเร็จเพียงใด คณะกรรมการ
จะตรวจสอบ/สอบทาน/ให้คะแนน ตามเกณฑ์ที่กาหนด
4.2 ระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน มาจาก คะแนนเฉลี่ยการตอบ
แบบสอบถามการประเมิ น การบริ ห ารงานของส่ ว นงาน และการปฏิ บั ติห น้า ที่ ของหั ว หน้ าส่ ว นงาน (โดย
บุคลากร) โดยบุคลากร 3 กลุ่ม คือ (1) คณะกรรมการประจาส่วนงาน (2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะ
เทียบเท่า) ทั้งหมดในส่วนงาน และ (3) สานักงานคณบดี
4.3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของส่วนงาน มาจาก ส่วนงานวิเคราะห์เรื่อง
สาคัญ จาเป็นเร่งด่วนไม่เกิน 5 เรื่อง แล้วเขียนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของส่วนงาน
คณะกรรมการจะพิจารณาและให้คะแนน
4.4 ความเป็ น ผู้ น า (Leadership) ในการขั บเคลื่ อ นส่ ว นงาน และคุ ณลั กษณะส่ วนบุ คคล
(Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน มาจาก หัวหน้าส่วนงานเขียนสรุปรายงาน
ความเป็นผู้นา (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผล
สาเร็จในการทางาน ประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ A4 และส่งให้คณะกรรมการประจาส่วนงานประเมินให้
คะแนน หลังจากนั้นคณะกรรมการจะพิจารณาให้คะแนน
อนึ่งคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ของคณะ โดยให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ผ่านทาง
ระบบ online แต่ไม่นามาคิดคะแนน
5. การเชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมสนทนากลุ่ม
คณะกรรมการเชิญผู้เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วน
งาน อาทิ คณะกรรมการประจาส่วนงาน บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า มาสนทนา
กลุ่ม (การสนทนากลุ่มไม่มีคะแนน) จานวน ประมาณ 281 คน เพื่อการมีส่วนร่วม และเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่
ครอบคลุมมิติต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
6. คะแนน และการแปลความหมายคะแนน
6.1 นาคะแนนผลการดาเนินงานของส่วนงาน มาคานวณตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แล้วคิด คะแนน
เป็นร้อยละ ใช้ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
6.2 นาคะแนนผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน มาคานวณตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แล้วคิด
คะแนนเป็นร้อยละ ใช้ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
6.3 กาหนดระดับความสาเร็จในการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วน
งาน และการแปลความหมายคะแนนโดยจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ดังนี้
ร้อยละ
ระดับความสาเร็จ
คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป
ดีเด่น
คะแนนร้อยละ 80-89
ดีมาก
คะแนนร้อยละ 70-79
ดี
คะแนนร้อยละ 60-69
พอใช้/ปานกลาง
คะแนนร้อยละ 50-59
น้อย
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50
ต้องปรับปรุง
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7. การจัดทารายงานการติดตาม และประเมินผลฯ
การจัดทารายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน จะจัดทาเป็นเล่มเดียวกัน เพื่อให้เห็นภาพรวมการดาเนินการของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานทั้งหมดในมหาวิทยาลัย โดยรายงานจะประกอบด้วย อาทิ
7.1 บทสรุปผู้บริหาร
7.2 ผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน จานวน 18 ส่วนงาน และผลการ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จานวน 16 ราย และ 17 รายตามลาดับ (เนื่องจากหัวหน้าส่วนงานบางราย มีระยะเวลาการมา
ปฏิบัติหน้าที่ยังไม่ครบระยะเวลาการติดตาม และประเมินผลตามที่กาหนดในข้อบังคับ)
7.3 จุดเด่นและผลงานในรอบปีที่ผ่านมา
7.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
8. การนาผลการติดตาม และประเมินผล ไปใช้ประโยชน์
8.1 หัวหน้าส่วนงานรับทราบผลการดาเนินงาน และนาข้อสังเกต ข้อเสนอแนะไปใช้ในการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
8.2 อธิการบดี
- กากับติดตามการทางาน รวมทั้งการสนับสนุน ผลักดันการทางานของแต่ละส่วนงาน ได้อย่าง
ครบถ้วน ชัดเจน
- น าผลการประเมินการปฏิบัติห น้าที่ของหั ว หน้าส่ วนงาน ไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่ อน
เงินเดือน การให้เงินรางวัล หรือค่าตอบแทนอื่นที่เกี่ยวข้อง
8.3 สภามหาวิทยาลัย
- สนับสนุน ผลักดัน ให้ข้อเสนอแนะในการทางานของแต่ละส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน ได้อย่าง
ครบถ้วน ชัดเจน
8.4 ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มอื่นๆ อาทิ คณะกรรมการประจาส่วนงาน บุคลากร นักศึกษา
- รับทราบผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน และร่วมมือ
กันทางานเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาส่วนงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ส่วนที่ 1
หลักการในการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
1. ความเป็นมา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 22 (19) กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยมี
หน้าที่และอานาจ ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่
เรี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะ มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได้ ออกข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพื่อ
เป็นเครื่องมือและกลไกให้สภามหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า ส่วนงาน รวมทั้งกระตุ้นให้ส่วนงาน หัวหน้าส่วนงานได้มีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้การทางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
ทั้งนีข้ ้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
ของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ าคณะ
พ.ศ. 2560 นี้ กาหนดให้มีการติดตาม และประเมินผล 2 เรื่อง คือ
1. การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
โดยมีส่วนงานที่จะต้องติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีละ 18 ส่วนงาน รายชื่อส่วนงานตามภาคผนวก 2 หน้า 70
2. การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
โดยมีหั วหน้าส่ วนงานที่จ ะต้องติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 16 ราย และ 17 ราย ตามลาดับ
(เนื่องจากแต่ละปีหัวหน้าส่วนงานบางรายมีระยะเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่ยังไม่ครบระยะเวลาการ
ติดตาม และประเมินผลตามที่กาหนดในข้อบังคับ) รายชื่อหัวหน้าส่วนงานตามภาคผนวก 2 หน้า 70
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และมหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2344/2560 ลง
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้ าที่ของคณบดีและหัว หน้าส่ วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตั้งแต่วันที่ 12
ตุล าคม พ.ศ. 2560 เป็ น ต้น ไป โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒ น์ กรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ (รายชื่อคณะกรรมการตามภาคผนวก 5 หน้า 80)
ด้วยข้อบังคับได้กาหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล อย่างกว้างๆ นอกจากนั้นยัง
กาหนดว่า ในแต่ล ะปี งบประมาณ ให้ คณะกรรมการพิจารณากาหนดหลั กเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน รวมทั้งกาหนดระดับของผล
การประเมิน และเสนอสภามหาวิทยาลั ยเพื่อให้ ความเห็ นชอบ และแจ้งให้ หั ว หน้าส่ ว นงานทราบก่อนเริ่ม
ปีงบประมาณถัดไปไม่น้อยกว่าหกสิบวัน
คณะกรรมการได้ ป ระชุ ม พิ จ ารณาหลั ก เกณฑ์ ขั้ น ตอนการติ ด ตาม และประเมิ น ผลแล้ ว และ
กาหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลตั้งแต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป เพื่อประโยชน์ต่อการทางาน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการดาเนิ นงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ผ่านมาระยะหนึ่งแล้ว การกาหนด
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หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดต่างๆ จะนาระบบ กลไกที่ส่วนงานดาเนินการอยู่แล้วมาใช้เพื่อมิให้เป็นภาระแก่ผู้บริหาร
ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การกาหนดหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดจะมีมากขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
ดาเนินงานของส่ว นงาน และมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น การติดตาม และประเมินผลในปี งบประมาณ พ.ศ.
2560 หั วหน้ าส่ ว นงานจะต้องจั ดทารายงานผลการดาเนินงานในระยะเวลากระชั้นชิด เนื่องจากเป็นการ
ดาเนินการครั้งแรกของข้อบังคับนี้ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะเวลา และการดาเนินงานจะเป็นไป
ตามที่ข้อบังคับกาหนดไว้
สาหรับการหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล คณะกรรมการได้ยึดข้อบังคับ รวมทั้ง
การมุ่งเน้นให้ส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อร่วมรับผิดชอบและ
ผลักดันการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งการดาเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานได้
มีการปรับปรุงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างที่ท้าทาย นอกจากนั้น คณะกรรมการได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบ กลไก และมาตรการในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของส่วน
งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (รายชื่อคณะอนุกรรมการตามภาคผนวก 6 หน้า 82) มาช่วย
พิจารณากาหนดองค์ประกอบ ค่าน้าหนัก การเก็บข้อมูล ฯลฯ ด้วยเพื่อการมีส่วนร่วม และเพื่อให้การติดตาม
และประเมินผลเกิดประโยชน์มากขึ้น
คณะกรรมการได้น าหลักเกณฑ์แนวทาง ขั้นตอนที่กาหนดไว้ แล้วมาจัดทา คู่มือ การติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยคู่มือ
นี้ จะนาเสนอแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล 2 ปีงบประมาณ คือ
1. การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อยู่ในส่วนที่ 2 และ 3 ของคู่มือ
2. การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่ในส่วนที่ 4 และ 5 ของคู่มือ
โดยในแต่ละปีงบประมาณ จะมีรายละเอียดขั้นตอน วิธีการเก็บข้อมูล โดยละเอียด เพื่อให้ส่วนงาน
และผู้เกี่ยวข้องนาไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 วัต ถุ ประสงค์ ของการติ ดตาม และประเมิน ผลการด าเนิ น งานของส่ว นงาน (ข้ อ 7 ของ
ข้อบังคับฯ)
(1) เพื่อติดตามระดับความสาเร็จและพัฒนาการในการดาเนินงานของส่วนงานที่สอดคล้องกับ
ทิศทาง และนโยบาย ตามที่สภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีกาหนด
(2) เพื่อวัดระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน
(3) เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
2.2 วัตถุประสงค์ของการติ ดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (ข้อ 9
ของข้อบังคับฯ)
(1) เพื่อประเมิน ระดับ ความส าเร็จของการบรรลุ ตามคารับ รองการปฏิบัติห น้าที่ในตาแหน่ ง
หัวหน้าส่วนงาน
(2) เพื่อประเมินความเป็นผู้นา (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน
(3) เพื่อประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน
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3. คาจากัดความ
สภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
อธิการบดี
ส่วนงาน
หัวหน้าส่วนงาน
ศูนย์ สถาบัน สานัก
ผอ.ศูนย์ สถาบัน สานัก
คณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
ฝ่ายเลขานุการ
ปี/รอบปี
ข้อบังคับ
การติดตาม และประเมินผล
การติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงานของส่วนงาน
การติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
อนุกรรมการ
คู่มือ
ส านั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย /
สนง.สภาฯ

หมายถึง สภามหาวิทยาลัยศิลปากร
หมายถึง มหาวิทยาลัยศิลปากร
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
หมายถึง ส่วนงานตามประกาศของมหาวิทยาลัย ศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ยกเว้น สานักงานสภามหาวิทยาลัย สานักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา
หมายถึง คณบดีของคณะวิชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อานวยการศูนย์ สถาบัน สานัก
ยกเว้น ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี และ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
หมายถึง ศูนย์คอมพิวเตอร์ สานักหอสมุด หอศิลป์
ยกเว้น สถาบันวิจัยและพัฒนา
หมายถึง ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ผู้อานวยการสานักหอสมุด ผู้อานวยการหอศิลป์
ยกเว้น ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
หมายถึง คณะกรรมการติ ดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่ วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
หมายถึง ประธานคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
หมายถึง กรรมการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
หมายถึง เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ปีงบประมาณแผ่นดิน
หมายถึ ง ข้ อบังคั บมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากรว่ าด้ วยว่ าด้ วยหลั กเกณฑ์ วิธี การติ ดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
หมายถึง การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
หมายถึง การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน จานวน 18 ส่วนงาน
(รายชื่อส่วนงานตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ยกเว้นสานักงานสภามหาวิทยาลัย สานักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา)
หมายถึง การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
ซึ่งหัวหน้าส่วนงานที่จะต้องติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีระยะเวลา
ทางานตามที่ข้อบังคับกาหนดไว้
หมายถึง อนุกรรมการที่คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วน
งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน แต่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยในการดาเนินงาน
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
หมายถึง คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
หมายถึง สานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
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4. คณะกรรมการ
4.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ตามข้อ 14 ของข้อบังคับ กาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนิน งานของส่ว นงาน และการปฏิบัติ หน้าที่ของคณบดีและหัว หน้าส่ วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐ านะ
เทียบเท่าคณะ ประกอบด้วย
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนหนึ่งคน
ประธานกรรมการ
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนสองคน
กรรมการ
(3) อธิการบดี
กรรมการ
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวนหนึ่งคน
กรรมการ
ให้ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ และอาจจะมีผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่
เกินสองคน
4.2 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตามข้อ 16 ของบังคับ ได้กาหนดหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ ดังนี้
1) ให้ ข้ อเสนอแนะเกี่ ย วกับ การพิ จารณาเงิน เดือ น การให้ เ งิน รางวั ล หรื อค่ าตอบแทนอื่ น ที่
เกี่ยวข้องของหัวหน้าส่วนงานต่ออธิการบดี รวมทั้งเสนอแนะการให้หัวหน้าส่วนงานพ้นจากตาแหน่งต่อสภา
มหาวิทยาลัย
2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทางาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และมอบหมายให้กระทาการ
ใดๆ อันอยู่ในอานาจหน้าที่ได้ตามที่เห็นสมควร
3) เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง
อื่นมาชี้แจง หรือขอข้อมูลจากบุคคลดังกล่าว รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ต่อการ
ติดตามและประเมินผล
4) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงานของส่วนงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
ต่อหัวหน้าส่วนงาน อธิการบดี และสภามหาวิทยาลัย
5) อานาจหน้าที่อื่นตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
4.3 วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการ
ข้อ 14 วรรคห้า ของข้อบังคับ กาหนด ในกรณีที่ประธานกรรมการ กรรมการ ตามข้อ (1) หรือ
(2) พ้นจากตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งประธานกรรมการ หรือกรรมการตาม (1) หรือ (2) ขึ้นแล้ว
ข้อ 15 ของข้อบังคับ กาหนด ประธานกรรมการและกรรมการ มีวาระการดารงตาแหน่งสี่ปีนับแต่
วันที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ดังนั้นคณะกรรมการจะมีวาระถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2564
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5. หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล
5.1 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
ข้อ 8 ของข้อบังคับ กาหนด หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของ
ส่วนงาน ดังนี้
(1) ในแต่ ล ะปี ง บประมาณให้ ค ณะกรรมการก าหนดหลั ก เกณฑ์ ขั้ น ตอนการติ ด ตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงานทุกส่วนงาน และเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบภายในหกสิบ
วันก่อนสิ้นปีงบประมาณ
(2) คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของส่ ว นงานแต่ ล ะส่ ว นงานตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนดไว้ใน (1)
(3) ให้คณะกรรมการจัดทารายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงานเสนอ
สภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาให้ทา
รายงานรวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานหรือแยกเป็นแต่ละ
ส่วนกันก็ได้
5.2 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
ข้อ 10 ของข้อบังคับ กาหนด หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ดังนี้
(1) ให้หัวหน้าส่วนงานนาเสนอแผนพัฒนาส่วนงานในรอบสี่ปีงบประมาณที่ครอบคลุมระยะเวลา
ดารงตาแหน่ง พร้อมกาหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดในแต่ละปีงบประมาณ เสนอคณะกรรมการพิจารณาเพื่อ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนงาน และ
แผนพัฒนาส่วนที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้นามาใช้ในการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานต่อไป
(2) ในแต่ละปีงบประมาณ ให้คณะกรรมการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบั ติห น้าที่ของหั ว หน้ าส่ว นงาน รวมทั้งกาหนดระดับของผลการประเมินและเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ รวมทั้งแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานทราบก่อนเริ่มปีงบประมาณถัดไปไม่น้อยกว่า
หกสิบวัน
(3) ทั้งนี้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานอย่างน้อยต้องครอบคลุม
ถึงระดับความสาเร็จของการบรรลุตามคารับรองการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหัวหน้าส่วนงาน ภาวะความเป็น
ผู้นา (Leadership) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
(4) ให้คณะกรรมการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ สอบทาน รวมทั้งแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน โดยอาจเชิญผู้เกี่ยวข้องมา
ให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการอาจกาหนดวิธีการอื่นใดตามที่เห็นสมควรก็ได้
(5) ให้คณะกรรมการจัดทารายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วน
งานเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่หัวหน้าส่วนงานเสนอรายงานการประเมินตนเองให้
คณะกรรมการแล้ว
6. หลักการทางานของคณะกรรมการ
ในการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
คณะกรรมการยึดหลักการทางาน ดังนี้
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1) การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วน
งาน เป็ น การดาเนิ น การเพื่ อ ให้ ทราบคุณภาพการบริห ารงานของหั ว หน้า ส่ ว นงาน และการให้ ข้อ สั งเกต
ข้ อ เสนอแนะในการท างานแก่ หั ว หน้ า ส่ ว นงาน มหาวิ ท ยาลั ย สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลในการทางาน และการดาเนินงานทีม่ ีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนีเ้ นื่องจากผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน มิได้เกิดจากหัวหน้าส่วนงานคนเดียวแต่มี
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ อาทิ ภาควิชา สาขาวิชา บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
เป็นต้น
2) การทางานที่เป็นกัลยาณมิตรกับหัวหน้าส่วนงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
3) เน้นการทางานทีม่ ีส่วนร่วมกับหัวหน้าส่วนงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
4) การทางานทีไ่ ม่สร้างภาระแก่ส่วนงาน และหัวหน้าส่วนงานจนเกินไป
5) ความโปร่งใส ยุติธรรม
6) การกาหนดองค์ประกอบและวิธีการติดตาม และประเมินผลที่เอื้อให้ หัวหน้าส่วนงาน สามารถ
สร้างงานที่ท้าทาย รวมทั้งกาหนดกระบวนการที่ให้หัวหน้าส่วนงานมีการพัฒนาการทางานอย่างต่อเนื่อง
7) การกาหนดระบบ กลไกที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ ส่วนงาน หัวหน้าส่วน
งาน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผล อย่างกว้างขวาง
7. องค์ประกอบและค่าน้าหนักในการติดตาม และประเมินผล
จากวัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผล รวมทั้งเพื่อให้การดาเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานมี การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างงานที่ท้าทาย คณะกรรมการ จึง
ได้กาหนดองค์ประกอบ และค่าน้าหนักในการติดตาม และประเมินผล ดังนี้
7.1 องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตารางที่ 1 สรุปองค์ประกอบ ค่าน้าหนักการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ส่วนงาน
องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ
มี 3 ด้าน
ด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานของ
ส่วนงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 ผลการด าเนิ น งานตามแผน
ปฏิบัติราชการประจาปี (ตามแผนมหาวิทยาลัย)
ส่ ว นที่ 2 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการ
ศึกษาภายใน (สกอ.)
ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ
ของบุคลากรในส่วนงาน
ด้า นที่ 3 การบริ ห ารจั ดการส่ วนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (ไม่คิดคะแนน)
รวม

ค่า
น้าหนัก
(ร้อยละ)

หัวหน้าส่วนงาน
องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ
มี 2 ด้าน

ค่า
น้าหนัก
(ร้อยละ)

70

ด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จตามคารับรองการ 60
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
40
ส่วนที่ 1 ผลการดาเนินงานตามแผน
30
ปฏิบัติราชการประจาปี (ตามแผนมหาวิทยาลัย)
30
ส่ ว นที่ 2 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการ
30
ศึกษาภายใน (สกอ.)
30
ด้านที่ 2 ความเป็นผู้นา (Leadership) ในการ 40
ขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล
(Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
-หัวหน้าส่วนงาน
100
รวม
100
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7.2 องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตารางที่ 2 สรุปองค์ประกอบ ค่าน้าหนักการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส่วนงาน
องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ
มี 4 ด้าน
ด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานของ
ส่วนงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 ผลการด าเนิ น งานตามแผน
ปฏิบัติราชการประจาปี (ตามแผนมหาวิทยาลัย)
ส่ วนที่ 2 ผลการด าเนิ นงานตามแผน
ปฏิบัติราชการที่หัวหน้าส่วนงานลงนามกับอธิการบดี
ส่ ว นที่ 3 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการ
ศึกษาภายใน (สกอ.)
(ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์ สถาบั น
สานัก ยังไม่ได้มีการลงนามคารับรองการปฏิบัติงาน
กับอธิการบดี ให้รายงานเฉพาะส่วนที่ 1 และส่วนที่
3 ค่าน้าหนักส่วนละ 30)
ด้า นที่ 2 ระดั บ การมีส่ ว นร่ ว มและความร่ วมมื อ
ของบุคลากรในส่วนงาน
ด้ า นที่ 3 แนวทางการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการ
ดาเนินงานของส่วนงาน
ด้ า นที่ 4 การบริ ห ารจั ด การส่ ว นงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (ไม่คิดคะแนน)
รวม

ค่า
น้าหนัก
(ร้อยละ)

หัวหน้าส่วนงาน
องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ
มี 2 ด้าน

ค่า
น้าหนัก
(ร้อยละ)

60

ด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จตามคารับรองการ 60
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
20
ส่ ว นที่ 1 ผลการด าเนิ น งานตามแผน
20
ปฏิบัติราชการประจาปี (ตามแผนมหาวิทยาลัย)
20
ส่ วนที่ 2 ผลการด าเนิ นงานตามแผน
20
ปฏิบัติราชการที่หัวหน้าส่วนงานลงนามกับอธิการบดี
20
ส่ ว นที่ 3 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการ
20
ศึกษาภายใน (สกอ.)
(ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์ สถาบั น
สานัก ยังไม่ได้มีการลงนามคารับรองการปฏิบัติงาน
กับอธิการบดี ให้รายงานเฉพาะส่วนที่ 1 และส่วนที่
3 ค่าน้าหนักส่วนละ 30)
30
ด้านที่ 2 ความเป็นผู้นา (Leadership) ในการ 40
ขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล
(Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
10
หัวหน้าส่วนงาน
-100

รวม

100

8. หลักเกณฑ์การคิดคะแนนการติดตาม และประเมินผล
เนื่องจากองค์ประกอบของการติดตาม และประเมินผล มีหลายด้านและในแต่ละด้านประกอบด้วย
ส่วนต่างๆ จึงกาหนดหลักเกณฑ์การคิดคะแนนการติดตาม และประเมินผลในแต่ละส่วน ดังนี้
8.1 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี (ตามแผนมหาวิทยาลัย)
8.2 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่หัวหน้าส่วนงานลงนามกับอธิการบดี
(1) คะแนน 2 ส่วนนี้ มาจาก
- การเปรีย บเทีย บค่า เป้าหมายตามที่กาหนดไว้ ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี (ตามแผน
มหาวิทยาลัย) กับผลการดาเนินงานว่าสาเร็จเพียงใด (แบบฟอร์ม ปค.1 หน้า 44)
- การเปรียบเทียบค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการที่หัวหน้าส่วนงานลงนามกับอธิการบดี
กับผลการดาเนินงานว่าสาเร็จเพียงใด (แบบฟอร์ม ปค.2 หน้า 47)
การรายงานผลให้ใช้ข้อมูลเดียวกับที่ส่วนงานรายงานกับกองแผนงาน
กรณีส่วนงานกาหนดค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ ระยะเวลา ให้ นาผลการดาเนินงานที่ได้มา
เทียบเพื่อคิดเป็นคะแนน ตามตารางที่ 3 ดังนี้
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ตารางที่ 3 วิธีการคิดคะแนนผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
คะแนน ผลการดาเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย คะแนน
(กาหนดเป็นร้อยละ)
ที่ได้
(กาหนดเป็นระยะเวลา)
ที่ได้
ด าเนิ น การส าเร็ จ สู ง กว่ า เป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ 5.00 ดาเนิน การแล้ ว เสร็ จ ก่อ นระยะเวลาที่ กาหนด 5.00
ร้อยละ 10 ขึ้นไป หรือสูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่
3 เดือนขึ้นไป หรือแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาตาม
ตกลงไว้
เกณฑ์ที่ตกลงไว้
ด าเนิ น การส าเร็ จ สู ง กว่ า เป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ 4.50 ดาเนิน การแล้ ว เสร็ จ ก่อ นระยะเวลาที่ กาหนด 4.50
ร้อยละ 1-10 หรือสูงกว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่
1 เดือนขึน้ ไป หรือแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาตาม
ตกลงไว้
เกณฑ์ที่ตกลงไว้
ดาเนินการสาเร็จเท่ากับเป้าหมายที่กาหนดไว้
3.50 ดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
3.50
ดาเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ร้อยละ 2.50 ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ หลั งระยะเวลาที่ ก าหนด 2.50
1-10 หรือต่ากว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้
1 เดือนขึ้นไป หรือแล้วเสร็จหลังระยะเวลาตาม
เกณฑ์ที่ตกลงไว้
ดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ร้อยละ 10 1.00 ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ หลั งระยะเวลาที่ ก าหนด 1.00
ขึ้นไป หรือต่ากว่าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้
3 เดือนขึ้นไป หรือแล้วเสร็จหลังระยะเวลาตาม
เกณฑ์ที่ตกลงไว้
ไม่ได้ดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้
0
ไม่ได้ดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้
0
ไม่ได้รับอนุมัติ หรือ เห็ นชอบให้ดาเนินการตาม N/A ไม่ได้รับอนุมัติ หรือ เห็นชอบให้ดาเนินการตาม N/A
แผนงาน โครงการที่นาเสนอ/ที่กาหนดไว้
แผนงาน โครงการที่นาเสนอ/ที่กาหนดไว้

(2) นาคะแนนที่ได้จากข้อ (1) มารวมกันเป็นคะแนนทั้งหมด และหาค่าเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00)
(3) คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทานผลการดาเนินงานกับกองแผนงาน แล้วให้คะแนน
(ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
8.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
คะแนนส่วนนี้จะใช้คะแนนที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
8.4 ระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน
(1) คะแนนส่วนนี้ มาจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4 หน้า 51) ซึ่งบุคลากรมี 3 กลุ่ม คือ (1)
คณะกรรมการประจาส่วนงาน (2) ภาควิชา สาขาวิชา ทั้งหมดในส่วนงาน (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่า ภาควิชา
สาขาวิชา) และ (3) สานักงานคณบดี
สาหรับศูนย์ สถาบัน สานัก มาจาก 2 กลุ่ม คือ (1) คณะกรรมการประจาส่วนงาน และ (2) สานักงาน
คณบดี
ทั้งนี้แบบสอบถาม กาหนดคะแนนความคิดเห็นต่อการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน เป็นดังนี้
คะแนน
ความหมาย
5 คุณลักษณะนั้นมีความสาเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด
4 คุณลักษณะนั้นมีความสาเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมาก
3 คุณลักษณะนั้นมีความสาเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง
2 คุณลักษณะนั้นมีความสาเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับน้อย
1 คุณลักษณะนั้นมีความสาเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับน้อยที่สุด
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N/A

ไม่ทราบ ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินในเรื่องนั้นได้

(2) นาคะแนนการตอบแบบสอบถามของทั้ง 3 กลุ่ม (ศูนย์ สถาบัน สานัก มาจาก 2 กลุ่ม) มาคิด
คะแนนเฉลี่ย จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
(3) คณะกรรมการพิจารณาสอบทานให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
8.5 ความเป็นผู้นา (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล
(Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
(1) คะแนนส่วนนี้ มาจากหัวหน้าส่วนงานเขียนรายงานความเป็นผู้นา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
ประมาณ 1-2 กระดาษ A4 (แบบฟอร์ม ปค.5 หน้า 53) และส่งให้คณะกรรมการประจาส่วนงาน ประเมินให้
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
ทั้งนี้ การพิจารณาให้คะแนนของคณะกรรมการประจาส่วนงาน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
คะแนน
ความหมาย
5 ความสาเร็จในการขับเคลื่อนส่วนงาน/ความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด
4 ความสาเร็จในการขับเคลื่อนส่วนงาน/ความพึงพอใจ ระดับมาก
3 ความสาเร็จในการขับเคลื่อนส่วนงาน/ความพึงพอใจ ระดับปานกลาง
2 ความสาเร็จในการขับเคลื่อนส่วนงาน/ความพึงพอใจ ระดับน้อย
1 ความสาเร็จในการขับเคลื่อนส่วนงาน/ความพึงพอใจ ระดับน้อยที่สุด
N/A ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะประเมิน
(2) คณะกรรมการพิจารณาสอบทานให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
8.6 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของส่วนงาน
คะแนนส่วนนี้มาจาก ส่วนงานเขียนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของส่วนงาน
(แบบฟอร์ม ปค.6 หน้า 56) และส่งให้คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทานและให้คะแนน จากคะแนน
เต็ม 5.00 คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
8.7 การบริหารจัดการส่วนงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา (ไม่คิดคะแนน)
(1) คะแนนส่ ว นนี้ มาจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการบริห ารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) (แบบฟอร์ม ปค.7 หน้า 58) ผ่านระบบ online
ทั้งนี้แบบสอบถามกาหนดความคิดเห็นต่อการบริหารงานของคณะ แบ่งเป็น ดังนี้
คะแนน
ความหมาย
5 คุณลักษณะนั้นมีความสาเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด
4 คุณลักษณะนั้นมีความสาเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมาก
3 คุณลักษณะนั้นมีความสาเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง
2 คุณลักษณะนั้นมีความสาเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับน้อย
1 คุณลักษณะนั้นมีความสาเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับน้อยที่สุด
N/A ไม่ทราบ ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินในเรื่องนั้นได้
(2) นาแบบสอบถามของนักศึกษาแต่ละคณะมาคิดคะแนนเฉลี่ย จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
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9. การแปลความหมายคะแนนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
9.1 นาคะแนนผลการดาเนินงานของส่วนงาน มาคานวณตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แล้วคิดคะแนน
เป็นร้อยละ ใช้ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
9.2 นาคะแนนผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน มาคานวณตามหลักเกณฑ์ที่ กาหนด แล้วคิด
คะแนนเป็นร้อยละ ใช้ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
9.3 นาคะแนนที่ได้นามากาหนดระดับความสาเร็จในการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน โดยการแปลความหมายคะแนนระดับความสาเร็จในการดาเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ดังนี้
ร้อยละ
ระดับความสาเร็จ
คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป
ดีเด่น
คะแนนร้อยละ 80-89
ดีมาก
คะแนนร้อยละ 70-79
ดี
คะแนนร้อยละ 60-69
พอใช้/ปานกลาง
คะแนนร้อยละ 50-59
น้อย
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50
ต้องปรับปรุง
10. ขอบเขตของการติดตาม และประเมินผล
10.1 การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่ ว นงาน ด าเนิ น การตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว่ า ด้ ว ยว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารติ ด ตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
10.2 กลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูล
10.2.1 ผู้เกี่ยวข้องที่ตอบแบบสอบถาม
(1) คณะกรรมการประจาส่วนงาน
ตอบแบบฟอร์ม ปค.4
(2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สาขาวิชา) ตอบแบบฟอร์ม ปค.4
ทั้งหมดในส่วนงาน
(3) สานักงานคณบดี
ตอบแบบฟอร์ม ปค.4
(4) นักศึกษาของแต่ละคณะวิชา
ตอบแบบฟอร์ม ปค.7
10.2.2 ผู้เกี่ยวข้องที่เชิญมาสนทนากลุ่ม
เพื่อการมีส่วนร่วมและเพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานในเชิงลึกและครอบคลุมมิติต่างๆ
จึงเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสนทนากลุ่ม ดังนี้
ตารางที่ 4 กลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่เชิญมาสนทนากลุ่ม
กลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่เชิญมาสนทนากลุ่ม
(1) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจาส่วนงาน ส่วนงานละ 1 คน จานวน 18 ส่วนงาน
(2) เลขานุการส่วนงาน ศูนย์ สถาบัน สานัก จานวน 18 ส่วนงาน
(3) ผู้แทนข้าราชการ และ/หรือ ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ส่วนงานละไม่เกิน 3 คน จานวน 18 ส่วนงาน

จานวน
หมายเหตุ
(คน)
18
18
54
ข้อ (3) ให้
คณะกรรมการ
ประจาคณะ
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กลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่เชิญมาสนทนากลุ่ม

จานวน
(คน)

(4) ผู้แทนข้าราชการ และ/หรือ ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ส่วนงานละไม่เกิน 3 คน จานวน 18 ส่วนงาน

54

(5) นักศึกษา
(5.1) ผู้แทนคณะกรรมการนักศึกษาคณะ คณะละไม่เกิน 4 คน (14 คณะ) = 56 คน
(5.2) ผู้แทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะละไม่เกิน 3 คน (13 คณะ) = 39 คน
(6) ศิษย์เก่า คณะละไม่เกิน 3 คน (14 คณะ) = 42 คน

95

รวม

281

42

หมายเหตุ
ประชุมหารือและ
เสนอชื่อ
ข้อ (4) ให้
สานักงานคณบดี
ประชุมหารือและ
เสนอชื่อ
ข้อ 5.1-5.2 ให้
คณะวิชาแจ้ง
รายชื่อมา
ให้คณะวิชาแจ้ง
รายชื่อมา

หมายเหตุ 1. จานวนและกลุม่ ผู้เกีย่ วข้องอาจจะเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
2. แบบบันทึกข้อมูลการสนทนากลุ่ม ตามแบบฟอร์ม ปค.8 หน้า 60

10.3 คณะกรรมการพบหัวหน้าส่วนงานอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายหลังจากที่ได้สรุป และจัดทา ร่าง
รายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอร์ม ปค.9 หน้า 61) แล้ว โดย
จะคณะกรรมการจะส่ง ร่าง รายงานดังกล่าวให้หัวหน้าส่วนงานเพื่อรับทราบผลการติดตามและประเมินผล
แล้วจะเชิญหัวหน้าส่วนงานมาสนทนาสอบถาม สอบทานในประเด็นที่อาจะยังไม่ชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การติดตาม และประเมินผล รวมทั้งเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนงานได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ
10.4 แบบสอบถาม มี 2 ฉบับ คือ
(1) แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4 หน้า 51)
(2) แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอร์ม ปค.7 หน้า 58)
10.5 ช่วงเวลาของการติดตาม และประเมินผลฯ
(1) การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560
(2) การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561
10.6 ส่วนงานที่จะต้องติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจานวน 18 ส่วนงาน รายชื่อส่วนงาน ตามภาคผนวก 2 หน้า 70
10.7 หัวหน้าส่วนงานที่จะต้องติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจานวน 16 รายและ 17 ราย ตามลาดับ และรายละเอียด ตาม
ภาคผนวก 2 หน้า 70
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11. ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล
11.1 คณะกรรมการ พิจารณา
(1) หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล ตามที่กาหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่ วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 รวมทั้งเพื่อให้การดาเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน มี
การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างงานที่ท้าทาย
(2) แต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาระบบ กลไก และมาตรการในการติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ เพื่อพิจารณาองค์ประกอบ ตัวชี้วัด แบบสอบถาม ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล ฯลฯ
เพื่อการมีส่วนร่วม และครอบคลุมมิติต่างๆ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์มากขึ้น
11.2 คณะกรรมการ จัดทา ร่าง คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
11.3 คณะกรรมการ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ร่าง คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หลังจากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามประกาศใช้คู่มือ ต่อไป
11.4 ฝ่ายเลขานุการ เผยแพร่ คู่มือ ในเว็บไซต์ของสานักงานสภามหาวิทยาลัยให้ประชาคมทราบ
11.5 คณะกรรมการ หรืออาจจะมอบหมายให้อธิการบดี (ในฐานะกรรมการ) เชิญหัวหน้าส่วนงาน
ประชุมเพื่อชี้แจงขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในวิธีการดาเนินงาน (กรณีมอบหมายให้อธิการบดีชี้แจง
อาจจะดาเนินการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย)
11.6 คณะกรรมการ ดาเนินการ
(1) จัดส่งคู่มือ และแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานดาเนินการจัดทารายงานผลการดาเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(2) จัดส่งแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน (โดยบุคลากร) ตามแบบฟอร์ม ปค.4 หน้า 51 ให้เลขานุการส่วนงาน
เลขานุการส่วนงานดาเนินการดังนี้
(2.1) ส่งแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) ให้กับ
(2.1.1) คณะกรรมการประจาส่วนงาน
(2.1.2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดในส่วนงาน
(2.1.3) สานักงานคณบดี
สาหรับศูนย์ สถาบัน สานัก จะมี 2 กลุ่ม คือ (1) คณะกรรมการประจาส่วนงาน และ(2)
สานักงานคณบดี
(2.2) แต่ละกลุ่มตามข้อ (2.1.1)–(2.1.3) จัดประชุมเพื่อตอบแบบสอบการประเมินการ
บริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) และเมื่อดาเนินการเสร็จแล้ว
ให้ส่งคืนให้เลขานุการส่วนงาน กลุ่มละ 1 ชุด (แต่ละภาควิชา สาขาวิชา ส่งภาควิชา สาขาวิชาละ 1 ชุด)
(2.3) เลขานุการส่วนงาน รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด แล้วจัดส่งให้ประธานคณะกรรมการ
โดยส่งผ่านทางสานักงานสภามหาวิทยาลัย
12

(3) แจ้ ง ให้ เลขานุ การส่ ว นงานช่ว ยประชาสั มพันธ์ให้ นัก ศึกษาทราบเรื่อ งการติดตามและ
ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของส่ ว นงาน และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องหั ว หน้ า ส่ ว นงาน และเข้ า มาตอบ
แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ตามแบบฟอร์ม ปค.7 หน้า 58 ผ่านทาง
ระบบ online
11.7 คณะกรรมการ ดาเนินการเผยแพร่แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) (แบบฟอร์ม ปค.7) ให้นักศึกษามาตอบแบบสอบถามทางระบบ online
11.8 หัวหน้าส่วนงาน เสนอรายงานผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วน
งาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมการ รายงานผลการดาเนินงาน
ของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ให้จัดทาเป็นรูปล่มตามภาคผนวก 4 หน้า 79
11.9 ฝ่ายเลขานุการ นารายงานผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหั วหน้า
ส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
11.10 คณะกรรมการ มีหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง (ตามกลุ่มในตารางที่ 4 หน้า 10) มาร่วมสนทนากลุ่ม
โดยการสนทนากลุ่ม มีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
(1) ประธานคณะกรรมการ มีหนังสือถึงผู้เกี่ยวข้อง (ตามกลุ่มในตารางที่ 4 หน้า 10) เชิญมา
สนทนากลุ่ม พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้มาสนทนากลุ่มได้ศึกษารายงานผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ที่เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของสานักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการสนทนากลุ่ม
(2) คณะกรรมการ สนทนากลุ่มกับผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ
(3) ฝ่ายเลขานุการ สรุปสาระของการสนทนากลุ่ม ตามแบบฟอร์ม ปค.8 หน้า 60
11.11 คณะกรรมการมอบให้ ฝ่ ายเลขานุการ วิเคราะห์ ข้อมูล สรุปผล และยก ร่าง รายงานการ
ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้วเสนอคณะกรรมการ
11.12 คณะกรรมการ ประชุมพิจารณา ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
11.13 คณะกรรมการ ส่งสรุป ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (แบบฟอร์ม ปค.9 หน้า 61) ให้หัวหน้าส่วนงานเพื่อรับทราบผลการติดตามและประเมินผล
หลังจากนั้นคณะกรรมการจะเชิญหัวหน้าส่วนงานมาสนทนา สอบถาม สอบทานในประเด็นที่
อาจจะยังไม่ชัดเจนหรือเพื่อได้ข้อมูลเชิงลึกที่จะเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม และประเมินผลฯ รวมทั้งเปิด
โอกาสให้หัวหน้าส่วนงานได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ
11.14 คณะกรรมการ เสนอ ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
11.15 เมื่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย พิจ ารณาเห็ นชอบ ร่ า ง รายงานการติ ด ตาม และประเมิ นผลการ
ดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว นายกสภามหาวิทยาลัย จะแจ้งผลการติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ให้แต่ละส่วนงานทราบและนาไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการทางานต่อไป
ตารางที่ 5 สรุปขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
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1

ขั้นตอนการดาเนินงาน
คณะกรรมการ พิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัตหิ น้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน

2

คณะกรรมการแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาระบบกลไก และมาตรการในการติดตาม และประเมินผล เพื่อพิจารณา
องค์ประกอบ ค่าน้าหนัก วิธีการเก็บข้อมูลฯ เพื่อการมีส่วนร่วมและครอบคลุมมิตติ ่างๆ มากขึ้น

3

คณะกรรมการพิจารณาจัดทา ร่าง คู่มือ การติดตาม และประเมินผล

4

คณะกรรมการ เสนอสภาฯ พิจารณา ร่าง คู่มือ การติดตาม และประเมินผล

5

นายกสภาฯ ประกาศใช้คู่มือ การติดตาม และประเมินผล

6

คณะกรรมการ
- จัดส่ง คู่มือ การติดตาม และประเมินผล และแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานจัดทารายงานผลการดาเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
- ส่งแบบสอบถามให้เลขานุการส่วนงาน นาไปดาเนินการแจกจ่ายให้กับกลุ่มคณะกรรมการประจาส่วนงาน
ภาควิชา สาขาวิชา สานักงานคณบดี เพื่อตอบแบบสอบถาม รวมทัง้ ประชาสัมพันธ์เรื่องการติดตาม และประเมินผลให้
นักศึกษาทราบ และเข้ามาตอบแบบสอบถาม
- เผยแพร่ แบบสอบถามให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามผ่านระบบ online
- เผยแพร่ คู่มือ ระบบการติดตาม และประเมินผล ในเว็บไซต์ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย

7

หัวหน้าส่วนงานจัดทารายงานผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน และเสนอคณะกรรมการ
เลขานุการส่วนงาน รวบรวมส่งแบบสอบถาม และแบบประเมินจากคณะกรรมการประจาส่วนงาน ส่งให้คณะกรรมการ

8

คณะกรรมการ นารายงานผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย

9

คณะกรรมการ เชิญผูเ้ กี่ยวข้องร่วมสนทนากลุ่ม

10

ฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด

11

คณะกรรมการมอบฝ่ายเลขานุการวิเคราะห์ ประมวลข้อมูล สรุปผล และยก ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผล
แล้วเสนอคณะกรรมการพิจารณา

12

คณะกรรมการพิจารณา ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผล

13

คณะกรรมการส่งสรุป ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผล ให้หัวหน้าส่วนงานรับทราบผลการประเมิน
แล้วเชิญมาสนทนาเพื่อสอบถาม สอบทานในประเด็นต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ

14

คณะกรรมการเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณา ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผล

15

เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผล แล้ว
นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งผลการติดตาม และประเมินผลให้แต่ละส่วนงานทราบ เพื่อนาไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
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12. การตรวจสอบ สอบทานข้อมูล
การตรวจสอบ สอบทานข้อมูลของคณะกรรมการ มีการดาเนินการ อาทิ
12.1 การเชิญหัวหน้าส่วนงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองแผนงาน สานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มาให้ข้อมูล ชี้แจง แสดงเอกสาร หลักฐาน ฯลฯ
12.2 คณะกรรมการ สนทนากับหัวหน้าส่วนงาน ผู้เกี่ยวข้อง สอบถาม สอบทานในประเด็นต่างๆ
13. การจัดทารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน
ตามที่ข้อ 8 (3) ของข้อบังคับ กาหนดให้ คณะกรรรมการอาจพิจารณาให้ทารายงานการติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงานรวมกับรายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงานได้
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจัดทารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของ
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน เป็นเล่มเดียวกันเพื่อให้เห็นภาพรวมการดาเนินการของส่วน
งาน และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องหั ว หน้ า ส่ ว นงานทั้ ง หมดในมหาวิท ยาลั ย โดยจะสรุ ป ผลการติ ดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ของแต่ละส่วนงานลงใน
แบบฟอร์ม ปค.9 หน้า 61
สาหรับรูปเล่มของรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประกอบด้วย อาทิ
13.1 บทสรุปผู้บริหาร
13.2 ผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน จานวน 18 ส่วนงาน และผลการ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จานวน 16 ราย และ 17 รายตามลาดับ (เนื่องจากหัวหน้าส่วนงานบางรายมีระยะเวลาการมา
ปฏิบัติหน้าที่ยังไม่ครบเวลาในการติดตาม และประเมินผล)
13.3 จุดเด่นและผลงานในรอบปีที่ผ่านมา
13.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
14. การนาผลการติดตาม และประเมินผล ไปใช้ประโยชน์
14.1 หัวหน้าส่วนงานรับทราบผลการดาเนินงาน และนาข้อสังเกต ข้อเสนอแนะไปใช้ในการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
14.2 อธิการบดี
- กากับติดตามการทางาน รวมทั้งการสนับสนุน ผลักดันการทางานของแต่ละส่วนงาน ได้อย่าง
ครบถ้วน ชัดเจน
- น าผลการประเมินการปฏิบัติห น้าที่ของหั ว หน้าส่ วนงาน ไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่ อน
เงินเดือน การให้เงินรางวัล หรือค่าตอบแทนอื่นที่เกี่ยวข้อง
14.3 สภามหาวิทยาลัย
- สนับสนุน ผลักดัน ให้ข้อเสนอแนะในการทางานของแต่ละส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน ได้อย่าง
ครบถ้วน ชัดเจน
14.4 ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มอื่นๆ อาทิ คณะกรรมการประจาส่วนงาน บุคลากร นักศึกษา
- รับทราบผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน และร่วมมือ
กันทางานเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาส่วนงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ส่วนที่ 2
แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. วัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน (ข้อ 7 ของข้อบังคับฯ)
1.1 เพื่อติดตามระดับ ความส าเร็จและพัฒ นาการในการดาเนินงานของส่ วนงานที่ส อดคล้ องกั บ
ทิศทาง และนโยบาย ตามที่สภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีกาหนด
1.2 เพื่อวัดระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน
1.3 เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน
2. แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
การติ ด ตาม และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของส่ ว นงาน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560
มีองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานของส่วนงาน (ค่าน้าหนักร้อยละ 70)
มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ผลการดาเนิน งานตามแผนปฏิบัติ ร าชการประจาปี (ตามแผนมหาวิทยาลัย)
(ค่าน้าหนักร้อยละ 40)
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) คณะกรรมการ แจ้งให้ หัวหน้าส่ว นงาน รายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามแผนมหาวิทยาลัย) โดยในการรายงานผลให้ใช้ข้อมูลเดียวกับที่ ส่วนงาน
รายงานกับกองแผนงาน
พร้ อมสรุ ป ปั ญหา อุป สรรค แนวทางการแก้ ไขปัญหา สิ่ งที่ต้อ งการให้ มหาวิทยาลั ย สภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน ตามแบบฟอร์ม ปค.1 หน้า 44
2) คิดคะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด ในข้อ 8.1 หน้า 7 (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
3) หัวหน้าส่วนงานเสนอรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการ
การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานผลการดาเนินงานตามที่หัวหน้าส่วนงานเสนอ กับกองแผนงาน
แล้วให้คะแนน
ส าหรั บ ปั ญ หาอุ ป สรรค แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา และสิ่ ง ที่ ต้ อ งการให้ ม หาวิ ท ยาลั ย สภา
มหาวิทยาลัย ช่วยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) (ค่าน้าหนักร้อยละ 30)
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) คณะกรรมการ แจ้งหัวหน้าส่วนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
ปีการศึกษา 2559 (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
พร้อมสรุปปัญหา อุป สรรค ข้อเสนอแนะ สิ่งที่ต้องการให้ มหาวิ ทยาลั ย สภามหาวิทยาลั ย
สนับสนุน ตามแบบฟอร์ม ปค.3 หน้า 50
2) หัวหน้าส่วนงานเสนอรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการ
16

การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ใช้คะแนนตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจ้งอย่างเป็น
ทางการ (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
ส าหรั บ ปั ญ หาอุ ป สรรค แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา และสิ่ ง ที่ ต้ อ งการให้ ม หาวิ ท ยาลั ย สภา
มหาวิทยาลัย ช่วยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน (ค่าน้าหนักร้อยละ 30)
การมี ส่ ว นร่ ว มและความร่ ว มมื อ ของบุ ค ลากรในส่ ว นงาน เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ก าร
ดาเนินงานของส่วนงาน และการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงานประสบความสาเร็จ
ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดทาแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) ตามแบบฟอร์ม ปค.4 หน้า 51
2) คณะกรรมการ จัดส่งแบบสอบถามฯ ให้เลขานุการส่วนงาน เพื่อดาเนินการดังนี้
2.1 จัดส่งให้กับ
(1) คณะกรรมการประจาส่วนงาน
(2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่า ภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดในส่วนงาน
(จัดส่งให้แต่ละภาควิชา สาขาวิชา ละ 1 ชุด)
(3) สานักงานคณบดี
แต่ละกลุ่มตามข้อ (1)-(3) (คณะกรรมการประจาส่วนงาน ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มี
ฐานะเทียบเท่า ภาควิชา สาขาวิชา) สานักงานคณบดี) จัดประชุมของแต่ละกลุ่ม (แต่ละภาควิชา สาขาวิชา จัด
ประชุมของแต่ละภาควิชา สาขาวิชา) เพื่อตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4) และคิดค่าคะแนนเฉลี่ย (ค่าคะแนนแปลง
เป็นร้อยละ) กลุ่มละ 1 ชุด
สาหรับศูนย์ สถาบัน สานัก มาจาก 2 กลุ่ม คือ (1) คณะกรรมการประจาส่วนงาน (2)
สานักงานคณบดี
พร้อมทั้งสรุปผลงานเด่นของส่วนงานในรอบปีที่ผ่านมา จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการแก้ไข
และพัฒนา หลังจากนั้นจัดส่งให้เลขานุการส่วนงาน กลุ่มละ 1 ชุด (แต่ละภาควิชา สาขาวิชา ส่งภาควิชา
สาขาวิชา ละ 1 ชุด)
2.2 เลขานุการส่วนงานรวบรวมแบบสอบถาม จากกลุ่มในข้อ (1)-(3) (คณะกรรมการประจา
ส่วนงาน ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่า ภาควิชา สาขาวิชา) สานักงานคณบดี) ส่งให้ประธาน
คณะกรรมการโดยผ่านสานักงานสภามหาวิทยาลัย
การพิจารณาของคณะกรรมการ
1) คณะกรรมการ รวบรวมแบบสอบถามฯ ทั้งหมด
2) คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) พิจารณาให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
สาหรับสรุปผลงานเด่นของส่วนงานในรอบปีที่ผ่านมา จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการแก้ไขและ
พัฒนา คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
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ด้านที่ 3 การบริหารจัดการส่วนงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา (ไม่คิดคะแนน)
นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความสาคัญ การรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะนามาใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาการทางานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานต่อไป
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดทาแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) ตามแบบฟอร์ม ปค.7 หน้า 58
2) ประธานคณะกรรมการฯ มีหนังสือ ถึงเลขานุการส่วนงานแจ้งให้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา
ทราบเรื่องการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
และเข้ามาตอบแบบสอบถามทาง online
3) ฝ่ายเลขานุการฯ นาแบบสอบถามฯ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย
4) นักศึกษาตอบแบบสอบถามทาง online
การพิจารณาของคณะกรรมการ
1) คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) รวบรวมข้อมูลการตอบแบบสอบถามของนักศึกษา
2) วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูลของแต่ละคณะวิชา
สาหรับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่างๆ คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวล
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
3. สรุปองค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ ค่าน้าหนักและวิธีการเก็บข้อมูล
จากองค์ประกอบ ค่าน้าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล นามาสรุปได้ ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 สรุ ป องค์ ป ระกอบ ค่ า น้ าหนั ก วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล การติ ด ตาม และประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานของส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด้าน
1

องค์ประกอบในการติดตาม
ค่าน้าหนัก
วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล
และประเมินผลฯ
ร้อยละ
ด้ า นที่ 1 ระดั บ ความส าเร็ จ ในการ 70
ดาเนิ น งานของส่ วนงาน ประกอบด้ ว ย
2 ส่วนคือ
ส่ ว นที่ 1 ผลการด าเนิ น งานตาม
40 1. หัวหน้าส่ วนงาน รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี (ตามแผน
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 (ตามแผน
มหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัย) โดยใช้ข้อมูลเดียวกับที่ หัวหน้าส่วนงาน
รายงานผลการดาเนินงานกับกองแผนงาน (ค่าคะแนน
แปลงเป็นร้อยละ)
พร้ อ มสรุ ป ปั ญ หา อุ ป สรรค แนวทางการแก้ ไ ข
ปัญหา ฯลฯ (แบบฟอร์ม ปค.1)
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้
คะแนน
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายใน (สกอ.)

30 1. หั ว หน้ า ส่ ว นงานรายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) ปีการศึกษา 2559 (แบบฟอร์ม
ปค.3) (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
2. คณะกรรมการใช้ ค ะแนนตามที่ ค ณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาแจ้งอย่างเป็นทางการ
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ด้าน
2

3

องค์ประกอบในการติดตาม
ค่าน้าหนัก
วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล
และประเมินผลฯ
ร้อยละ
ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความ 30
1. คณะกรรมการ จัดส่งแบบสอบถามการประเมินการ
ร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน
บริ ห ารงานของส่ ว นงาน และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
หัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4) ให้
เลขานุการส่วนงาน
2. เลขานุการส่วนงานจัดส่งแบบสอบถามฯ ตามข้อ 1
ให้กับ
2.1) คณะกรรมการประจาส่วนงาน
2.2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดในส่วนงาน
2.3) สานักงานคณบดี
3. แต่ละกลุ่มตามข้อ 2.1)-2.3) จัดประชุมของแต่ละ
กลุ่ม แล้วตอบแบบสอบถามฯ กลุ่มละ 1 ชุด พร้อมคิด
ค่าคะแนนเฉลี่ย (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
(แต่ ล ะภาควิ ช า สาขาวิ ช า จั ด ประชุ ม ของแต่ ล ะ
ภาควิชา สาขาวิชา)
สาหรับศูนย์ สถาบัน สานัก มาจาก 2 กลุ่ม คือ (1)
คณะกรรมการประจาส่วนงาน (2) สานักงานคณบดี
พร้ อ มสรุ ป ปั ญ หา อุ ป สรรค แนวทางการแก้ ไ ข
ปัญหา ฯลฯ แล้วส่งให้เลขานุการส่วนงาน
4. เลขานุการส่วนงาน รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดส่ง
ให้ ประธานคณะกรรมการ ผ่า นทางสานัก งานสภา
มหาวิทยาลัย
5. คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน
ด้านที่ 3 การบริหารจัดการส่วนงานตาม ไม่คิด
1. ใช้ข้อมูลที่นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอน
ความคิดเห็นของนักศึกษา
คะแนน
ในแต่ละภาคการศึกษามาประมวล สรุป และ/หรือ
2. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดทาแบบสอบถามการ
ประเมิ น การบริ ห ารงานของคณะ (โดยนั ก ศึ ก ษา)
(แบบฟอร์ม ปค.7)
3. นาแบบสอบถามเผยแพร่ในเว็บไซต์สานักงานสภาฯ
4. นักศึกษาตอบแบบสอบถาม โดยผ่านระบบออนไลน์
5. คณะกรรมการ (อนุ กรรมการ) รวบรวมข้ อ มู ล
ประมวลผล และสรุปผลของแต่ละคณะวิชา
รวม
100

4. ผู้เกี่ยวข้องที่เชิญมาสนทนากลุ่ม
เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของส่วน
งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ที่ครอบคลุมมิติต่างๆ มากขึ้น คณะกรรมการจึงเชิญผู้เกี่ยวข้อง
ตามที่กาหนดไว้ในตารางที่ 4 หน้า 10 มาสนทนากลุ่ม โดยมีขั้นตอนการสนทนากลุ่มตามข้อ 11.10 หน้า 13
5. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
5.1 คณะกรรมการ ส่งข้อมูล เอกสารให้หัวหน้าส่วนงาน รายงานผลการดาเนินงาน ด้านที่ 1 ตามที่
คณะกรรมการกาหนด
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พร้ อมสรุ ปปั ญหา อุป สรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา และสิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน แล้วเสนอคณะกรรมการ
5.2 คณะกรรมการส่งแบบสอบถามให้เลขานุการส่วนงานดาเนินการ
5.2.1 ส่งแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4) ให้กับ
(1) คณะกรรมการประจาส่วนงาน
(2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดในส่วนงาน
(3) สานักงานคณบดี
แต่ละกลุ่มตามข้อ (1) (2) (3) ประชุมในแต่ละกลุ่ม แล้วตอบแบบสอบถามฯ พร้อมสรุป
ผลงานเด่นของส่วนงานในรอบปีที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา อื่นๆ สิ่งที่ต้องการให้
มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยสนับสนุน
คิดคะแนนคะแนนเฉลี่ย (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) แล้วส่งให้เลขานุการส่วนงาน กลุ่ม
ละ 1 ชุด
5.2.2 เลขานุ ก ารส่ ว นงานจั ดส่ งแบบสอบถามให้ ค ณะกรรมการโดยส่ ง ผ่ า นส านั กงานสภา
มหาวิทยาลัย
5.2.3 คณะกรรมการ แจ้งให้เลขานุการส่วนงานดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ เรื่อง
การติดตามและประเมินการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน และเข้ามาตอบ
แบบสอบถามการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ผ่านระบบ online
5.3 เอกสารที่จะต้องจัดส่งให้คณะกรรมการมีดังนี้
5.3.1 หัวหน้าส่วนงาน
- รายงานผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานจัดทาเป็น
เล่มเดียวกัน ตามรูปแบบ ในภาคผนวก 4 หน้า 79
5.3.2 เลขานุการส่วนงานรวบรวม
- แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วน
งาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4) จาก (1) คณะกรรมการประจาส่วนงาน (2) ภาควิชา สาขาวิชาทั้งหมดใน
ส่วนงาน (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่า ภาควิชา สาขาวิชา) (3) สานักงานคณบดี
- แบบรายงานความเป็นผู้นา (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วน
บุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการทางาน (แบบฟอร์ม ปค.5) ที่คณะกรรมการประจาส่วน
งานได้ประเมินให้คะแนนแล้ว
5.4 ฝ่ า ยเลขานุ ก าร น าแบบสอบถามการประเมิ น การบริ ห ารงานของคณะ (โดยนั ก ศึ ก ษา)
(แบบฟอร์ม ปค.7) เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย และให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามผ่าน
ระบบ online
คณะกรรมการ รวบรวมสรุปข้อมูล สรุปข้อมูลของแต่ละคณะวิชา
5.5 คณะกรรมการ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของส่ วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน อาทิ คณะกรรมการประจาส่วนงาน ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์
เก่า มาสนทนากลุ่มในประเด็นต่างๆ อาทิ ผลงานเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาส่วนงาน (การสนทนากลุ่ม ไม่มีคะแนน)
กลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่เชิญมาสนทนากลุ่ม ตามที่กาหนดในตารางที่ 4 หน้า 10 และขั้ น ตอนตามที่
กาหนดในข้อ 11.10 หน้า 13
20

5.6 คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) รวบรวมข้อมูลทั้งหมด มาตรวจสอบ สอบทาน แล้ วให้คะแนน
(ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) วิเคราะห์ประมวลข้อมูล สรุปข้อมูลทั้งหมดลงในแบบฟอร์ม ปค.9 หน้า 61
5.7 คณะกรรมการส่งสรุป ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบั ติห น้ าที่ของหั ว หน้ าส่ว นงาน (แบบฟอร์ม ปค.9) ให้หั ว หน้าส่ วนงานรับทราบผลการติดตามและ
ประเมินผลในเบื้องต้น แล้วเชิญหัวหน้าส่วนงานมาสนทนาสอบถาม สอบทานในประเด็นต่างๆ เพื่อประโยชน์
ต่อการติดตาม และประเมินผล รวมทั้งเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนงานได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ
5.8 คณะกรรมการ เสนอ ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
5.9 เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วน
งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้ว นายกสภามหาวิทยาลัย
แจ้งผลการติดตามและประเมินผล ให้หัวหน้าส่วนงานนาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการทางาน
ต่อไป
6. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
6.1 นาคะแนนการดาเนินงานของด้านที่ 1 และด้านที่ 2 มาคิดคะแนนเป็นค่าร้อยละ ทศนิยม 2
หลัก (คะแนนเต็ม 100) ดังนี้
คะแนนด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานของส่วนงาน มาจาก
ร้อยละ 70
คะแนนส่วนที่ 1 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
(ตามแผนมหาวิทยาลัย) + คะแนนส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.)
คะแนนด้านที่ 2 ระดับมีการส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน
ร้อยละ 30
คะแนนรวม
คะแนนด้านที่ 1 + คะแนนด้านที่ 2
ร้อยละ 100
6.2 กาหนดระดับความสาเร็จในการดาเนินงานของส่วนงาน ดังนี้
ร้อยละ
คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป
คะแนนร้อยละ 80-89
คะแนนร้อยละ 70-79
คะแนนร้อยละ 60-69
คะแนนร้อยละ 50-59
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50

ระดับความสาเร็จ
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้/ปานกลาง
น้อย
ต้องปรับปรุง
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แผนภาพที่ 1 สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์ประกอบ
1. ระดับความสาเร็จ
ในการดาเนินงาน
ของส่วนงาน
(ค่าน้าหนัก 70)

ตัวชี้วดั
ส่วนที่ 1 ผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี (ตามแผน
มหาวิทยาลัย)
(ค่าน้าหนัก 40)

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.)
(ค่าน้าหนัก 30 )

วิธีการเก็บข้อมูล
1. หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี (ตามแผนมหาวิทยาลัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(แบบฟอร์ม ปค.1)
2. เสนอรายงานผลการดาเนินงาน ให้คณะกรรมการ
3. คณะกรรมการพิจารณาสอบทานและให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็น
ร้อยละ)
1. หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2559 (แบบฟอร์ม ปค.3)
2. คณะกรรมการใช้คะแนนตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษารายงานอย่างเป็นทางการ (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)

2. ระดับการมีส่วน
ร่วมและความ
ร่วมมือของบุคลากร
ในส่วนงาน
(ค่าน้าหนัก 30)

1. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดทาแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4) ส่งให้เลขานุการส่วนงาน
2. เลขานุการส่วนงานส่งแบบสอบถามให้ผู้เกี่ยวข้องตอบ คือ (2.1) คณะกรรมการประจาส่วนงาน (2.2) ภาควิชา
สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่า) ทั้งหมดในส่วนงาน (2.3) สานักงานคณบดี
ผู้เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่มดังกล่าวจัดประชุมเพื่อตอบแบบสอบถาม กลุ่มละ 1 ชุด (ศูนย์ สถาบัน สานัก มี 2 กลุ่ม)
3. เลขานุการส่วนงานรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด ส่งให้คณะกรรมการ
4. คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนน (คิดคะแนนเป็นร้อยละ)

3. การบริหารจัดการ
ส่วนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา
(ไม่คิดคะแนน)

1. ใช้ข้อมูลที่นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษามาประมวล สรุป และ/หรือ
2. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดทาแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา)
(แบบฟอร์ม ปค.7)
3. นักศึกษาตอบแบบสอบถาม โดยผ่านระบบออนไลน์
4. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และสรุปผลของแต่ละคณะวิชา
1. คณะกรรมการ เชิญผู้เกี่ยวข้ อง อาทิ ผู้ทรงวุฒิในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ผู้แทนสายวิชาการ สาย
สนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า มาสนทนากลุ่มในประเด็นต่างๆ อาทิ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาส่วนงาน (การสนทนากลุ่ม ไม่มีคะแนน)
2. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และสรุปผล

ขั้นตอนการประมวลผล

คะแนน
ด้านที่ 1

การแปลความหมาย
ร้อยละ
ระดับความสาเร็จ
90 ขึ้นไป
ดีเด่น
80-89
ดีมาก
70-79
ดี
60-69
พอใช้/ปานกลาง
50-59
น้อย
น้อยกว่า 50
ต้องปรับปรุง
คะแนนผลการดาเนินงาน
ของส่วนงาน
(คะแนนด้านที่ 1+2)

คะแนน
ด้านที่ 2

1. คณะกรรมการจัดทา ร่าง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล
2. คณะกรรมการส่งสรุป ร่าง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล ให้หัวหน้า
ส่วนงานรับทราบ และเชิญมาสนทนาเพื่อ
สอบถาม สอบทานในประเด็นต่างๆ
รวมทั้งเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนงานได้
ชี้แจงในประเด็นต่างๆ
3. คณะกรรมการเสนอ ร่าง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผลต่อสภาฯ
4. นายกสภาฯ ส่งผลการประเมินให้
หัวหน้าส่วนงานนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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ส่วนที่ 3
แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. วัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (ข้อ 9 ของข้อบังคับฯ)
1.1 เพื่อประเมินระดับความสาเร็จของการบรรลุตามคารับรองการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหัวหน้า
ส่วนงาน
1.2 เพื่อประเมินความเป็นผู้นา (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน
1.3 เพื่อประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน
2. แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มีองค์ประกอบ 2 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จตามคารับรองการปฏิบัติงาน (ค่าน้าหนักร้อยละ 60)
มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ผลการดาเนิน งานตามแผนปฏิบัติร าชการประจาปี (ตามแผนมหาวิทยาลัย)
(ค่าน้าหนักร้อยละ 30)
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) คณะกรรมการ แจ้งให้หัวหน้าส่ว น งานรายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามแผนมหาวิทยาลัย) โดยในการรายงานผลให้ใช้ข้อมูลเดียวกับที่ส่วนงาน
รายงานกับกองแผนงาน
พร้ อมสรุ ป ปั ญหา อุป สรรค แนวทางการแก้ ไขปัญหา สิ่ งที่ต้อ งการให้ มหาวิทยาลั ย สภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน ตามแบบฟอร์ม ปค.1 หน้า 44
2) คิดคะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด ในข้อ 8.1 หน้า 7 (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
3) หัวหน้าส่วนงานเสนอรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการ
การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานผลการดาเนินงานตามที่หัวหน้าส่วนงานเสนอ กับกองแผนงาน
แล้วให้คะแนน
ส าหรั บ ปั ญ หาอุ ป สรรค แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา และสิ่ ง ที่ ต้ อ งการให้ ม หาวิ ท ยาลั ย สภา
มหาวิทยาลัย ช่วยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) (ค่าน้าหนักร้อยละ 30)
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) คณะกรรมการ แจ้งหัวหน้าส่วนงานรายงานผลการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
ปีการศึกษา 2559 (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
พร้อมสรุปปัญหา อุป สรรค ข้อเสนอแนะ สิ่งที่ต้องการให้ มหาวิ ทยาลั ย สภามหาวิทยาลั ย
สนับสนุน ตามแบบฟอร์ม ปค.3 หน้า 50
2) หัวหน้าส่วนงานเสนอรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการ
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การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ใช้คะแนนตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจ้งอย่างเป็น
ทางการ (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
ส าหรั บ ปั ญ หาอุ ป สรรค แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา และสิ่ ง ที่ ต้ อ งการให้ ม หาวิ ท ยาลั ย สภา
มหาวิทยาลัย ช่วยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ด้านที่ 2 ความเป็นผู้นา (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล
(Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (ค่าน้าหนักร้อยละ 40)
ความเป็นผู้นา (Leadership) ของหัวหน้าส่วนงานในการขับเคลื่อนส่วนงาน อาทิ วิสัยทัศน์
กลยุทธ์ การวางแผน การสื่อสารในองค์กร ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การทางานเป็นทีม กระบวนการ
ในการขับเคลื่อน การทางานเชิงรุก การริเริ่มในการสร้างงานใหม่ การผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
การทางานให้ทันต่อสถานการณ์ การให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ของผู้บริหารระดับสูงที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้การปฏิบัติงานสาเร็จ มี อาทิ (1) การรับฟังความคิดเห็น (2) มนุษยสัมพันธ์ (3) การตัดสินใจ (4)
คุณธรรม จริยธรรม (5) บุคลิกภาพ (6) ความสามารถด้านการบริหาร (7) การปรับตัวและความยืดหยุ่น (8)
การประสานสัมพันธ์ (9) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (10) การคิดเชิงกลยุทธ์
(สรุปอ้างอิงมาจาก สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ. http://www.ocsc.go.th/sites/default/
files/attachment/article/07_phaakhphnwk_ch_smrrthnathaangkaarbrihaar.pdf สมรรถนะหลักของนักบริหารระดับสูง)

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) คณะกรรมการแจ้ง หัวหน้าส่วนงานเขียนสรุปรายงานความเป็นผู้นา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการทางาน ประมาณ
1-2 หน้ากระดาษ A4 ตามแบบฟอร์ม ปค.5 หน้า 53
2) หัวหน้าส่วนงาน ส่งให้รายงานตามข้อ 1) ให้คณะกรรมการประจาส่วนงาน ประเมินให้คะแนน
ความเป็นผู้นา (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผล
ต่อความสาเร็จในการทางาน (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
3) คณะกรรมการประจาส่วนงาน ส่งผลการประเมินตามข้อ 2) ให้เลขานุการส่วนงาน
4) เลขานุการส่วนงานส่งให้คณะกรรมการโดยผ่านสานักงานสภามหาวิทยาลัย
การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ พิจารณาให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
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3. สรุปองค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ ค่าน้าหนักและวิธีการเก็บข้อมูล
จากองค์ประกอบ ค่าน้าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล นามาสรุปได้ ดังแสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 สรุปองค์ประกอบ ค่าน้าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด้าน
1

องค์ประกอบในการติดตาม
ค่าน้าหนัก
วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล
และประเมินผลฯ
ร้อยละ
ด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จตามคารับรอง 60
การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
ส่ ว นที่ 1 ผลการด าเนิ น งานตาม
30 1. หัวหน้าส่วนงาน รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี (ตามแผน
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 (ตามแผน
มหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัย) โดยใช้ข้อมูลเดียวกับที่หัวหน้าส่วนงาน
รายงานผลการดาเนินงานกับกองแผนงาน (ค่าคะแนน
แปลงเป็นร้อยละ)
พร้ อ มสรุ ป ปั ญ หา อุ ป สรรค แนวทางการแก้ ไ ข
ปัญหา ฯลฯ (แบบฟอร์ม ปค.1)
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และ
ให้คะแนน
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายใน (สกอ.)

2

ด้ า นที่ 2 ความเป็ น ผู้ น า (Leadership) 40
ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล (Competency) ที่จาเป็นต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน

รวม

30 1. หัว หน้า ส่วนงานรายงานผลการประเมิ นคุณ ภาพ
การศึ ก ษาภา ยใน (สกอ.) ปี การศึ กษา 2559
(แบบฟอร์ม ปค.3) (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
2. คณะกรรมการใช้ ค ะแนนตามที่ ค ณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาแจ้งอย่างเป็นทางการ
1. หัวหน้าส่วนงานเขียนสรุปรายงานความเป็นผู้นา
(Leadership) ในการขั บ เคลื่ อ นส่ ว นงาน และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จในการทางาน ประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ
A4 (แบบฟอร์ม ปค.5)
2. หัว หน้ าส่ว นงานเสนอคณะกรรมการประจาส่ว น
งานประเมินให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
3. คณะกรรมการประจาส่วนงานส่งผลการประเมินให้
เลขานุการส่วนงาน
4. เลขานุการส่วนงานส่งให้คณะกรรมการโดยผ่า น
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
5. คณะกรรมการ พิจารณาให้คะแนน (ค่าคะแนน
แปลงเป็นร้อยละ)

100
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4. ผู้เกี่ยวข้องที่เชิญมาสนทนากลุ่ม
เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของส่วน
งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ที่ครอบคลุมมิติต่างๆ มากขึ้น คณะกรรมการจึงเชิญผู้เกี่ยวข้อง
ตามที่กาหนดไว้ในตารางที่ 4 หน้า 10 มาสนทนากลุ่ม โดยมีขั้นตอนการสนทนากลุ่มตามข้อ 11.10 หน้า 13
5. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
5.1 คณะกรรมการ ส่งข้อมูล เอกสารให้หัวหน้าส่วนงาน ดาเนินการ
5.1.1 รายงานผลการดาเนินงาน ด้านที่ 1 ตามที่คณะกรรมการกาหนด
พร้อมสรุป ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา และสิ่งที่ต้องการให้ มหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยสนับสนุน แล้วเสนอคณะกรรมการ
5.1.2 รายงานความเป็นผู้นา (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วน
บุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการทางาน โดยดาเนินการดังนี้
- เขียนสรุปรายงานความเป็นผู้นา (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการทางาน ประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ A4 (แบบฟอร์ม
ปค.5)
- หัวหน้าส่วนงานส่งรายงานให้คณะกรรมการประจาส่วนงานประเมินให้คะแนน (ระดับคะแนน)
- คณะกรรมการประจาส่วนงานส่งผลการประเมินให้เลขานุการส่วนงาน
- เลขานุการส่วนงานรวบรวมส่งให้คณะกรรมการ โดยผ่านสานักงานสภามหาวิทยาลัย
5.2 เอกสารที่จะต้องจัดส่งให้คณะกรรมการมีดังนี้
5.2.1 หัวหน้าส่วนงาน
- รายงานผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานจัดทาเป็น
เล่มเดียวกัน ตามรูปแบบ ในภาคผนวก 4 หน้า 79
5.2.2 เลขานุการส่วนงานรวบรวม
- แบบรายงานความเป็นผู้นา (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วน
บุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการทางาน (แบบฟอร์ม ปค.5) ที่คณะกรรมการประจาส่วน
งานประเมินให้คะแนนแล้ว
5.3 คณะกรรมการ เชิญผู้ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของส่ ว นงาน และการปฏิบัติห น้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน อาทิ คณะกรรมการประจาส่วนงาน ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์
เก่า มาสนทนากลุ่มในประเด็นต่างๆ อาทิ ผลงานเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาส่วนงาน (การสนทนากลุ่ม ไม่มีคะแนน)
กลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่เชิญมาสนทนากลุ่ม ตามที่กาหนดในตารางที่ 4 หน้า 10 และขั้ น ตอนตามที่
กาหนดในข้อ 11.10 หน้า 13
5.4 คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) รวบรวมข้อมูลทั้งหมด มาตรวจสอบ สอบทาน แล้ วให้คะแนน
(ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) วิเคราะห์ประมวลข้อมูล สรุปข้อมูลทั้งหมดลงในแบบฟอร์ม ปค.9 หน้า 61
5.5 คณะกรรมการส่งสรุป ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบั ติห น้ าที่ของหั ว หน้ าส่ว นงาน (แบบฟอร์ม ปค.9) ให้หั ว หน้าส่ วนงานรั บทราบผลการติดตามและ
ประเมินผลในเบื้องต้น แล้วเชิญหัวหน้าส่วนงานมาสนทนาสอบถาม สอบทานในประเด็นต่างๆ เพื่อประโยชน์
ต่อการติดตาม และประเมินผล รวมทั้งเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนงานได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ
5.6 คณะกรรมการ เสนอ ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนิ นงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
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5.7 เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของ
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้ว นายกสภา
มหาวิทยาลั ย แจ้ งผลการติดตามและประเมินผลให้ หั วหน้าส่ ว นงานนาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการทางานต่อไป
6. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
6.1 นาคะแนนการดาเนินงานของด้านที่ 1 และด้านที่ 2 มาคิดคะแนนเป็นค่าร้อยละ ทศนิยม 2
หลัก (คะแนนเต็ม 100) ดังนี้
คะแนนด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จตามคารับรองการปฏิบัติงาน มาจาก
ร้อยละ 60
คะแนนส่วนที่ 1 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
(ตามแผนมหาวิทยาลัย) + คะแนนส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.)
คะแนนด้านที่ 2 ความเป็ น ผู้ น า (Leadership) ในการขั บ เคลื่ อ นส่ ว นงาน และ ร้อยละ 40
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน
คะแนนรวม
คะแนนด้านที่ 1 + คะแนนด้านที่ 2
ร้อยละ 100
6.2 กาหนดระดับความสาเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ดังนี้
ร้อยละ
คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป
คะแนนร้อยละ 80-89
คะแนนร้อยละ 70-79
คะแนนร้อยละ 60-69
คะแนนร้อยละ 50-59
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50

ระดับความสาเร็จ
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้/ปานกลาง
น้อย
ต้องปรับปรุง
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แผนภาพที่ 2 สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์ประกอบ
1. ระดับ
ความสาเร็จตาม
คารับรองการ
ปฏิบัติงาน
(ค่าน้าหนัก 60)

ตัวชี้วดั
ส่วนที่ 1 ผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี (ตามแผน
มหาวิทยาลัย)
(ค่าน้าหนัก 30)

วิธีการเก็บข้อมูล

ขั้นตอนการประมวลผล

1. หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
(ตามแผนมหาวิทยาลัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แบบฟอร์ม ปค.1)
2. เสนอรายงานผลการดาเนินงาน ให้คณะกรรมการ
3. คณะกรรมการพิจารณาสอบทานและให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อย
ละ)
คะแนน
ด้านที่ 1

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.)
(ค่าน้าหนัก 30)

2. ความเป็นผู้นา
(Leadership) ใน
การขับเคลื่อน
ส่วนงาน และ
คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล
(Competency)
ที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าทีข่ อง
หัวหน้าส่วนงาน
(ค่าน้าหนัก 40)

1. หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2559 (แบบฟอร์ม ปค.3)
2. คณะกรรมการใช้คะแนนตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
รายงานอย่างเป็นทางการ (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)

1. หัวหน้าส่วนงานเขียนสรุปรายงานความเป็นผู้นา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จในการทางาน ประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ A4 (แบบฟอร์ม ปค.5)
เสนอให้คณะกรรมการประจาส่วนงาน
2. คณะกรรมการประจาส่วนงานพิจารณาให้คะแนน แล้วส่งให้เลขานุการส่วน
งาน
3. เลขานุการส่วนงานส่งให้คณะกรรมการ
4. คณะกรรมการ พิจารณาให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
1. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) เชิญผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ทรงวุฒิในคณะกรรมการ
ประจาส่วนงาน ผู้แทนสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า มาสนทนา
กลุ่มในประเด็นต่างๆ อาทิ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
พัฒนาส่วนงาน (การสนทนากลุ่ม ไม่มีคะแนน)
2. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และสรุปผล

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

คะแนนผลการปฏิบตั ิหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน
(คะแนนด้านที่ 1+2)
1. คณะกรรมการจัดทา ร่าง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล

คะแนน
ด้านที่ 2

2. คณะกรรมการส่งสรุป ร่าง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล ให้หัวหน้า
ส่วนงานรับทราบ และเชิญมาสนทนาเพื่อ
สอบถาม สอบทานในประเด็นต่างๆ
รวมทั้งเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนงานได้
ชี้แจงในประเด็นต่างๆ
3. คณะกรรมการเสนอ ร่าง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล ต่อสภาฯ
4. นายกสภาฯ ส่งผลการประเมินให้
หัวหน้าส่วนงานนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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ส่วนที่ 4
แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. วัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน (ข้อ 7 ของข้อบังคับฯ)
1.1 เพื่อติดตามระดับ ความส าเร็จและพัฒ นาการในการดาเนินงานของส่ วนงานที่ส อดคล้ องกั บ
ทิศทาง และนโยบาย ตามที่สภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีกาหนด
1.2 เพื่อวัดระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน
1.3 เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน
2. แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
การติ ด ตาม และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของส่ ว นงาน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานของส่วนงาน (ค่าน้าหนักร้อยละ 60)
มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ผลการดาเนิน งานตามแผนปฏิบัติร าชการประจาปี (ตามแผนมหาวิทยาลัย)
(ค่าน้าหนักร้อยละ 20)
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) คณะกรรมการ แจ้งให้หัวหน้าส่ว นงาน รายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามแผนมหาวิทยาลัย) โดยในการรายงานผลให้ใช้ข้อมูลเดียวกับที่ส่วนงาน
รายงานกับกองแผนงาน
พร้ อมสรุ ป ปั ญหา อุป สรรค แนวทางการแก้ ไขปัญหา สิ่ งที่ต้อ งการให้ มหาวิทยาลั ย สภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน ตามแบบฟอร์ม ปค.1 หน้า 44
2) คิดคะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด ในข้อ 8.1 หน้า 7 (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
3) หัวหน้าส่วนงานเสนอรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการ
การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานผลการดาเนินงานตามที่หัวหน้าส่วนงานเสนอ กับกองแผนงาน
แล้วให้คะแนน
ส าหรั บ ปั ญ หาอุ ป สรรค แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา และสิ่ ง ที่ ต้ อ งการให้ ม หาวิ ท ยาลั ย สภา
มหาวิทยาลัย ช่วยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการที่หัวหน้าส่วนงานลงนามกับ
อธิการบดี (ค่าน้าหนักร้อยละ 20)
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) คณะกรรมการ แจ้งให้ หัวหน้าส่ว นงานรายงานผลการดาเนินการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการที่หัวหน้าส่วนงานลงนามกับอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยในการรายงานผลให้ใช้
ข้อมูลเดียวกับที่หัวหน้าส่วนงานรายงานกับกองแผนงาน
พร้ อมสรุ ป ปั ญหา อุป สรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา สิ่ งที่ต้องการให้ มหาวิทยาลั ย สภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน ตามแบบฟอร์ม ปค.2 หน้า 47
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สาหรับศูนย์ สถาบัน สานัก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังไม่ได้มีการลงนามคารับรองการ
ปฏิบัติงานกับอธิการบดี ไม่ต้องรายงานในส่วนที่ 2 นี้
2) คิดคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ข้อ 8.2 หน้า 7 (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
3) หัวหน้าส่วนงานเสนอรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการ
การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานผลการดาเนินงานตามที่หัวหน้าส่วนงานเสนอ กับกองแผนงาน
แล้วให้คะแนน
ส าหรั บ ปั ญ หาอุ ป สรรค แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา และสิ่ ง ที่ ต้ อ งการให้ ม หาวิ ท ยาลั ย สภา
มหาวิทยาลัย ช่วยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) (ค่าน้าหนักร้อยละ 20)
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) คณะกรรมการ แจ้งหัวหน้าส่วนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
ปีการศึกษา 2560 (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
พร้อมสรุปปัญหา อุป สรรค ข้อเสนอแนะ สิ่งที่ต้องการให้ มหาวิ ทยาลั ย สภามหาวิทยาลั ย
สนับสนุน ตามแบบฟอร์ม ปค.3 หน้า 50
2) หัวหน้าส่วนงานเสนอรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการ
การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ใช้คะแนนตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจ้งอย่างเป็น
ทางการ (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
ส าหรั บ ปั ญ หาอุ ป สรรค แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา และสิ่ ง ที่ ต้ อ งการให้ ม หาวิ ท ยาลั ย สภา
มหาวิทยาลัย ช่วยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน (ค่าน้าหนักร้อยละ 30)
การมี ส่ ว นร่ ว มและความร่ ว มมื อ ของบุ ค ลากรในส่ ว นงาน เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ก าร
ดาเนินงานของส่วนงาน และการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงานประสบความสาเร็จ
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดทาแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) ตามแบบฟอร์ม ปค.4 หน้า 51
2) คณะกรรมการ จัดส่งแบบสอบถามฯ ให้เลขานุการส่วนงาน เพื่อดาเนินการดังนี้
2.1 จัดส่งให้กับ
(1) คณะกรรมการประจาส่วนงาน
(2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่า ภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดในส่วนงาน
(จัดส่งให้แต่ละภาควิชา สาขาวิชา ละ 1 ชุด)
(3) สานักงานคณบดี
สาหรับศูนย์ สถาบัน สานัก มาจาก 2 กลุ่ม คือ (1) คณะกรรมการประจาส่วนงาน (2)
สานักงานคณบดี
แต่ละกลุ่มตามข้อ (1)-(3) (คณะกรรมการประจาส่วนงาน ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มี
ฐานะเทียบเท่า ภาควิชา สาขาวิชา) สานักงานคณบดี) จัดประชุมของแต่ละกลุ่ม (แต่ละภาควิชา สาขาวิชา จัด
ประชุมของแต่ละภาควิชา สาขาวิชา) เพื่อตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการ
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ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4) และคิดค่าคะแนนเฉลี่ย (ค่าคะแนนแปลง
เป็นร้อยละ) กลุ่มละ 1 ชุด
พร้อมทั้งสรุปผลงานเด่นของส่วนงานในรอบปีที่ผ่านมา จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการแก้ไข
และพัฒนา หลังจากนั้นจัดส่งให้เลขานุการส่วนงาน กลุ่มละ 1 ชุด (แต่ละภาควิชา สาขาวิชา ส่งภาควิชา
สาขาวิชา ละ 1 ชุด)
2.2 เลขานุการส่วนงานรวบรวมแบบสอบถาม จากกลุ่มในข้อ (1)-(3) (คณะกรรมการประจา
ส่วนงาน ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่า ภาควิชา สาขาวิชา) สานักงานคณบดี) ส่งให้ประธาน
คณะกรรมการโดยผ่านสานักงานสภามหาวิทยาลัย
การพิจารณาของคณะกรรมการ
1) คณะกรรมการ รวบรวมแบบสอบถามฯ ทั้งหมด
2) คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) พิจารณาให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
สาหรับสรุปผลงานเด่นของส่วนงานในรอบปีที่ผ่านมา จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการแก้ไขและ
พัฒนา คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ด้านที่ 3 แนวการปรับปรุงและพัฒนาผลการดาเนินงานของส่วนงาน (ค่าน้าหนักร้อยละ 10)
เพื่อให้การดาเนินงานของส่วนงานมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงกาหนดให้ส่วนงาน
จัดทาแผนปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานของส่วนงาน
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ส่วนงานโดยคณะกรรมการประจาส่วนงาน นาข้อเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนาจากรายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย การวิเคราะห์ ตนเองของส่วนงาน
การประชุมคณะกรรมการประจาส่วนงาน มาวิเคราะห์จัดเรียงลาดับความสาคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาส่วนงาน จานวนไม่เกิน 5 เรื่อง
2) จัดทารายงานการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาส่วนงาน ตามแบบฟอร์ม ปค.6 หน้า 56
3) หัวหน้าส่วนงาน เสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานต่อคณะกรรมการ
การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ตรวจสอบ สอบทาน และพิจารณาให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
ด้านที่ 4 การบริหารจัดการส่วนงานตามความคิดเห็นของนักศึกษา (ไม่คิดคะแนน)
นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความสาคัญ การรับฟังความคิดเห็นจากนัก ศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะนามาใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาการทางานของส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานต่อไป
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดทาแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) ตามแบบฟอร์ม ปค.7 หน้า 58
2) ประธานคณะกรรมการฯ มีหนังสือถึงเลขานุการส่วนงานแจ้งให้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา
ทราบเรื่องการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
และเข้ามาตอบแบบสอบถามทาง online
3) ฝ่ายเลขานุการ นาแบบสอบถามฯ ไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย
4) นักศึกษาตอบแบบสอบถามทาง online
การพิจารณาของคณะกรรมการ
1) คณะกรรมการ รวบรวมข้อมูลการตอบแบบสอบถามของนักศึกษา
2) วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูลของแต่ละคณะวิชา
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สาหรับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่างๆ คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวล
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
3. สรุปองค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ ค่าน้าหนักและวิธีการเก็บข้อมูล
จากองค์ประกอบ ค่าน้าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล นามาสรุปได้ ดังแสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 สรุ ป องค์ ป ระกอบ ค่ า น้ าหนั ก วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล การติ ด ตาม และประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด้าน
1

2

องค์ประกอบในการติดตาม
ค่าน้าหนัก
วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล
และประเมินผลฯ
ร้อยละ
ด้ า นที่ 1 ระดั บ ความส าเร็ จ ในการ 60
ดาเนิ น งานของส่ วนงาน ประกอบด้ ว ย
3 ส่วนคือ
ส่ ว นที่ 1 ผลการด าเนิ น งานตาม
20
1. หั ว หน้ า ส่ ว นงาน รายงานผลการด าเนิ น งานตาม
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี (ตามแผน
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2561 (ตามแผน
มหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัย) โดยใช้ข้อมูลเดียวกับที่ หัวหน้าส่วนงาน
รายงานผลการดาเนินงานกับกองแผนงาน (ค่าคะแนน
แปลงเป็นร้อยละ)
พร้ อ มสรุ ป ปั ญ หา อุ ป สรรค แนวทางการแก้ ไ ข
ปัญหา ฯลฯ (แบบฟอร์ม ปค.1)
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้
คะแนน
ส่ วนที่ 2 ผลการด าเนิ น งานตาม
แผนปฏิ บัติร าชการที่หั วหน้า ส่วนงานลง
นามกับอธิการบดี
( ส า ห รั บ ศู น ย์ ส ถ า บั น ส า นั ก ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังไม่ได้มีการลง
นามคารับรองการปฏิบัติงานกับอธิการบดี
ให้รายงานเฉพาะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 3
ค่าน้าหนักส่วนละ 30)

20

1. หั ว หน้ า ส่ ว นงาน รายงานผลการด าเนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี พ.ศ. 2561 ที่หัวหน้าส่วน
งานลงนามในค ารั บ รองกั บ อธิ ก ารบดี โดยใช้ ข้ อ มู ล
เดียวกับที่รายงานกับกองแผนงาน (ค่าคะแนนแปลง
เป็นร้อยละ)
พร้ อ มสรุ ป ปั ญ หา อุ ป สรรค แนวทางการแก้ ไ ข
ปัญหา ฯลฯ (แบบฟอร์ม ปค.2)
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้
คะแนน

ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายใน (สกอ.)

20

1. หั ว หน้ า ส่ ว นงานรายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) ปีการศึกษา 2560 (แบบฟอร์ม
ปค.3) (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
2. คณะกรรมการใช้ ค ะแนนตามที่ ค ณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาแจ้งอย่างเป็นทางการ
1. คณะกรรมการ จัดส่งแบบสอบถามการประเมินการ
บริ ห ารงานของส่ ว นงาน และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
หัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4) ให้
เลขานุการส่วนงาน
2. เลขานุการส่วนงานจัดส่งแบบสอบถามฯ ตามข้อ 1
ให้กับ
2.1) คณะกรรมการประจาส่วนงาน

ด้านที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความ 30
ร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน
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ด้าน

องค์ประกอบในการติดตาม
และประเมินผลฯ

ค่าน้าหนัก
ร้อยละ

3

ด้านที่ 3 แนวการปรับปรุงและพัฒนา
ผลการดาเนินงานของส่วนงาน

4

ด้านที่ 4 การบริหารจัดการส่วนงานตาม ไม่คิด
ความคิดเห็นของนักศึกษา
คะแนน

รวม

10

วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล
2.2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดในส่วนงาน
2.3) สานักงานคณบดี
3. แต่ละกลุ่มตามข้อ 2.1)-2.3) จัดประชุมของแต่ละ
กลุ่ม แล้วตอบแบบสอบถามฯ กลุ่มละ 1 ชุด พร้อมคิด
ค่าคะแนนเฉลี่ย (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
(แต่ ล ะภาควิ ช า สาขาวิ ช า จั ด ประชุ ม ของแต่ ล ะ
ภาควิชา สาขาวิชา)
สาหรับศูนย์ สถาบัน สานัก มาจาก 2 กลุ่ม คือ (1)
คณะกรรมการประจาส่วนงาน (2) สานักงานคณบดี
พร้ อ มสรุ ป ปั ญ หา อุ ป สรรค แนวทางการแก้ ไ ข
ปัญหา ฯลฯ แล้วส่งให้เลขานุการส่วนงาน
4. เลขานุการส่วนงาน รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดส่ง
ให้ ประธานคณะกรรมการ ผ่า นทางสานัก งานสภา
มหาวิทยาลัย
5. คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน
1. ส่ ว นงานโดยคณะกรรมการประจ าส่ ว นงาน น า
ข้อเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนาจากรายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย การวิ เ คราะห์ ต นเองของส่ ว นงาน การ
ประชุ ม คณะกรรมการประจ าส่ ว นงาน มาวิ เ คราะห์
จัดเรียง ลาดับความสาคัญเร่ง ด่วนในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาส่วนงาน จานวนไม่เกิน 5 เรื่อง
2. จัดทารายงานการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาส่วน
งาน (แบบฟอร์ม ปค.6)
3. คณะกรรมการ ตรวจสอบ สอบทาน และพิจารณาให้
คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
1. ใช้ข้อมูลที่นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอน
ในแต่ละภาคการศึกษามาประมวล สรุป และ/หรือ
2. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดทาแบบสอบถามการ
ประเมิ น การบริ ห ารงานของคณะ (โดยนั ก ศึ ก ษา)
(แบบฟอร์ม ปค.7)
3. นาแบบสอบถามเผยแพร่ในเว็บไซต์สานักงานสภาฯ
4. นักศึกษาตอบแบบสอบถาม โดยผ่านระบบออนไลน์
5. คณะกรรมการ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และสรุปผล
ของแต่ละคณะวิชา

100
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4. ผู้เกี่ยวข้องที่เชิญมาสนทนากลุ่ม
เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของส่วน
งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ที่ครอบคลุมมิติต่างๆ มากขึ้น คณะกรรมการจึงเชิญผู้เกี่ยวข้อง
ตามที่กาหนดไว้ในตารางที่ 4 หน้า 10 มาสนทนากลุ่ม โดยมีขั้นตอนการสนทนากลุ่มตามข้อ 11.10 หน้า 13
5. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
5.1 คณะกรรมการ ส่งข้อมูล เอกสารให้หัวหน้าส่วนงาน รายงานผลการดาเนินงาน ด้านที่ 1 ตามที่
คณะกรรมการกาหนด
พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา และสิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน แล้วเสนอคณะกรรมการ
5.2 คณะกรรมการส่งแบบสอบถามให้เลขานุการส่วนงานดาเนินการ
5.2.1 ส่งแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4) ให้กับ
(1) คณะกรรมการประจาส่วนงาน
(2) ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สาขาวิชา) ทั้งหมดในส่วนงาน
(3) สานักงานคณบดี
แต่ละกลุ่มตามข้อ (1) (2) (3) ประชุมในแต่ละกลุ่ม แล้วตอบแบบสอบถามฯ พร้อมสรุป
ผลงานเด่น ของส่ ว นงานในรอบปี ที่ผ่ านมา ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒ นา สิ่ งที่ต้องการให้
มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยสนับสนุน
คิดคะแนนคะแนนเฉลี่ย (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ) แล้วส่งให้เลขานุการส่วนงาน กลุ่ม
ละ 1 ชุด
5.2.2 เลขานุ ก ารส่ ว นงานจั ด ส่ ง แบบสอบถามให้ ค ณะกรรมการโดยส่ งผ่ า นส านั ก งานสภา
มหาวิทยาลัย
5.2.3 คณะกรรมการ แจ้งให้เลขานุการส่วนงานดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ เรื่อง
การติดตาม และประเมินการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน และเข้ามาตอบ
แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ผ่านระบบ online
5.3 เอกสารที่จะต้องจัดส่งให้คณะกรรมการมีดังนี้
5.3.1 หัวหน้าส่วนงาน
- รายงานผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหั วหน้าส่วนงานจัดทา
เป็นเล่มเดียวกัน ตามรูปแบบ ในภาคผนวก 4 หน้า 79
5.3.2 เลขานุการส่วนงานรวบรวม
- แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วน
งาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4) จาก (1) คณะกรรมการประจาส่วนงาน (2) ภาควิชา สาขาวิชาทั้งหมดใน
ส่วนงาน (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่า ภาควิชา สาขาวิชา) (3) สานักงานคณบดี
- แบบรายงานความเป็นผู้นา (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล
(Competency) ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการทางาน (แบบฟอร์ม ปค.5) ที่คณะกรรมการประจาส่วนงานประเมินให้
คะแนนแล้ว
5.4 ฝ่ า ยเลขานุ ก าร น าแบบสอบถามการประเมิ น การบริ ห ารงานของคณะ (โดยนั ก ศึ ก ษา)
(แบบฟอร์ม ปค.7) เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย และให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามผ่าน
ระบบ online
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คณะกรรมการ รวบรวมสรุปข้อมูลของแต่ละคณะวิชา
5.5 คณะกรรมการ เชิ ญ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารงานของส่ ว นงาน อาทิ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการประจาส่วนงาน ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ ผู้แทนสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า มาสนทนา
กลุ่ ม ในประเด็ น ต่ า งๆ อาทิ ความเป็ น ผู้ น า คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล รวมทั้ ง ให้ ท ราบปั ญ หา อุ ป สรรค
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาส่วนงาน (การสนทนากลุ่ม ไม่มีคะแนน)
กลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่เชิญมาสนทนากลุ่ม ตามที่กาหนดในตารางที่ 4 หน้า 10 และขั้ น ตอนตามที่
กาหนดในข้อ 11.10 หน้า 13
5.6 คณะกรรมการ รวบรวมข้อมูลทั้งหมด มาตรวจสอบ สอบทาน แล้วให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลง
เป็นร้อยละ) ประมวล สรุปข้อมูลทั้งหมดลงในแบบฟอร์ม ปค.9 หน้า 61
5.7 คณะกรรมการส่งสรุป ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบั ติห น้ าที่ของหั ว หน้ าส่ว นงาน (แบบฟอร์ม ปค.9) ให้หั ว หน้าส่ วนงานรับทราบผลการติดตามและ
ประเมินผลในเบื้องต้น แล้วเชิญหัวหน้าส่วนงานมาสนทนาสอบถาม สอบทานในประเด็นต่างๆ เพื่อประโยชน์
ต่อการติดตาม และประเมินผล รวมทั้งเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนงานได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ
5.8 คณะกรรมการ เสนอ ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
5.9 เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วน
งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว นายกสภามหาวิทยาลัย
แจ้งผลการติดตาม และประเมินผลให้หัวหน้าส่วนงานนาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการทางาน
ต่อไป
6. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
6.1 นาคะแนนการดาเนินงานของด้านที่ 1-3 มาคิดคะแนนเป็นค่าร้อยละ ทศนิยม 2 หลัก (คะแนน
เต็ม 100) ดังนี้
คะแนนด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานของส่วนงาน มาจาก
คะแนนส่วนที่ 1 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
(ตามแผนมหาวิทยาลัย) + คะแนนส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการที่หัวหน้าส่วนงานลงนามกับอธิการบดี + คะแนน
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
คะแนนด้านที่ 2 ระดับมีการส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน
คะแนนด้านที่ 3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาผลการดาเนินงานของส่วนงาน
คะแนนรวม
คะแนนด้านที่ 1 + คะแนนด้านที่ 2 + คะแนนด้านที่ 3

ร้อยละ 60

ร้อยละ 30
ร้อยละ 10
ร้อยละ 100

6.2 กาหนดระดับความสาเร็จในการดาเนินงานของส่วนงาน ดังนี้
ร้อยละ
คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป
คะแนนร้อยละ 80-89
คะแนนร้อยละ 70-79
คะแนนร้อยละ 60-69
คะแนนร้อยละ 50-59
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50

ระดับความสาเร็จ
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้/ปานกลาง
น้อย
ต้องปรับปรุง
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แผนภาพที่ 3 สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์ประกอบ
1. ระดับความสาเร็จ
ในการดาเนินงาน
ของส่วนงาน
(ค่าน้าหนัก 60)

ตัวชี้วดั
ส่วนที่ 1 ผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
(ตามแผนมหาวิทยาลัย)
(ค่าน้าหนัก 20)

1. หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
(ตามแผนมหาวิทยาลัย) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบฟอร์ม ปค.1)
2. เสนอรายงานผลการดาเนินงาน ให้คณะกรรมการ
3. คณะกรรมการพิจารณาสอบทานและให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการที่
หัวหน้าส่วนงานลงนามกับ
อธิการบดี (ค่าน้าหนัก 20)

1. หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการฯ ที่
หัวหน้าส่วนงานลงนามกับอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอร์ม ปค.2)
(ส่วนศูนย์ สถาบัน สานัก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยังไม่ได้มีการลงนามคารับรอง
การปฏิบัติงานกับอธิการบดี ให้รายงานเฉพาะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 3 ส่วนละ 30)
2. เสนอรายงานผลการดาเนินงาน ให้คณะกรรมการ
3. คณะกรรมการพิจารณาสอบทานและให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)

ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.)
(ค่าน้าหนัก 20 )
2. ระดับการมีส่วน
ร่วมและความร่วมมือ
ของบุคลากรในส่วน
งาน
(ค่าน้าหนัก 30)
3. แนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ผลการดาเนินงาน
ของส่วนงาน
(ค่าน้าหนัก 10)
4. การบริหารจัดการ
ส่วนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา
(ไม่คิดคะแนน)

วิธีการเก็บข้อมูล

ขั้นตอนการประมวลผล

คะแนน
ด้านที่ 1

คะแนนผลการดาเนินงาน
ของส่วนงาน
(คะแนนด้านที่ 1+2+3)

1. หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2560 (แบบฟอร์ม ปค.3)
2. คณะกรรมการใช้คะแนนตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
รายงานอย่างเป็นทางการ (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)

1. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดทาแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วน
งาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4) ส่งให้เลขานุการส่วนงาน
2. เลขานุการส่วนงานส่งแบบสอบถามให้ผู้เกี่ยวข้องตอบ คือ (2.1) คณะกรรมการประจาส่วนงาน (2.2) ภาควิชา สาขาวิชา
(รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่า) ทั้งหมดในส่วนงาน (2.3) สานักงานคณบดี
ผู้เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่มดังกล่าวจัดประชุมเพื่อตอบแบบสอบถาม กลุ่มละ 1 ชุด (ศูนย์ สถาบัน สานัก มี 2 กลุ่ม)
3. เลขานุการส่วนงานรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด ส่งให้คณะกรรมการ
4. คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
1. ส่วนงานจัดทารายงานการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาส่วนงาน โดยจัดเรียงตามลาดับความสาคัญ ความจาเป็นเร่งด่วน ไม่
เกิน 5 เรื่อง (แบบฟอร์ม ปค.6)
2. เสนอรายงานการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาส่วนงาน ให้คณะกรรมการ
3. คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
1. ใช้ข้อมูลที่นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษามาประมวล สรุป และ/หรือ
2. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) จัดทาแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) (แบบฟอร์ม ปค.7)
3. นักศึกษาตอบแบบสอบถาม โดยผ่านระบบออนไลน์
4. คณะกรรมการ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และสรุปผล ของแต่ละคณะวิชา

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

1. คณะกรรมการจัดทา ร่าง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล
คะแนน
ด้านที่ 2

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

คะแนน
ด้านที่ 3

4. นายกสภาฯ ส่งผลการประเมินให้
หัวหน้าส่วนงานนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป

1. คณะกรรมการ (อนุ กรรมการ) เชิ ญผู้ เกี่ ยวข้ อง อาทิ ผู้ ทรงวุ ฒิ ใน
คณะกรรมการประจาส่วนงาน ผู้แทนสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา
ศิ ษย์ เก่ า มาสนทนากลุ่ ม ในประเด็ นต่ างๆ อาทิ ปั ญ หา อุ ป สรรค และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาส่วนงาน (การสนทนากลุ่ม ไม่มีคะแนน)
2. คณะกรรมการ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และสรุปผล
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ส่วนที่ 5
แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. วัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (ข้อ 9 ของข้อบังคับฯ)
1.1 เพื่อประเมินระดับความสาเร็จของการบรรลุตามคารับรองการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหัวหน้า
ส่วนงาน
1.2 เพื่อประเมินความเป็นผู้นา (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน
1.3 เพื่อประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน
2. แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีองค์ประกอบ 2 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จตามคารับรองการปฏิบัติงาน (ค่าน้าหนักร้อยละ 60)
มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ผลการดาเนิน งานตามแผนปฏิบัติร าชการประจาปี (ตามแผนมหาวิทยาลัย)
(ค่าน้าหนักร้อยละ 20)
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) คณะกรรมการ แจ้งให้หัวหน้าส่ว น งานรายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามแผนมหาวิทยาลัย) โดยในการรายงานผลให้ใช้ข้อมูลเดียวกับที่ส่วนงาน
รายงานกับกองแผนงาน
พร้ อมสรุ ป ปั ญหา อุป สรรค แนวทางการแก้ ไขปัญหา สิ่ งที่ต้อ งการให้ มหาวิทยาลั ย สภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน ตามแบบฟอร์ม ปค.1 หน้า 44
2) คิดคะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด ในข้อ 8.1 หน้า 7 (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
3) หัวหน้าส่วนงานเสนอรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการ
การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานผลการดาเนินงานตามที่หัวหน้าส่วนงานเสนอ กับกองแผนงาน
แล้วให้คะแนน
ส าหรั บ ปั ญ หาอุ ป สรรค แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา และสิ่ ง ที่ ต้ อ งการให้ ม หาวิ ท ยาลั ย สภา
มหาวิทยาลัย ช่วยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการที่หัวหน้าส่วนงานลงนามกับ
อธิการบดี (ค่าน้าหนักร้อยละ 20)
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) คณะกรรมการ แจ้งให้ หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการดาเนินการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการที่หัวหน้าส่วนงานลงนามกับอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยในการรายงานผลให้ใช้
ข้อมูลเดียวกับที่หัวหน้าส่วนงานรายงานกับกองแผนงาน
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พร้ อมสรุ ป ปั ญหา อุป สรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา สิ่ งที่ต้องการให้ มหาวิทยาลั ย สภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน ตามแบบฟอร์ม ปค.2 หน้า 47
สาหรับศูนย์ สถาบัน สานัก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังไม่ได้มีการลงนามคารับรองการ
ปฏิบัติงานกับอธิการบดี ไม่ต้องรายงานในส่วนที่ 2 นี้
2) คิดคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ข้อ 8.2 หน้า 7 (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
3) หัวหน้าส่วนงานเสนอรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการ
การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานผลการดาเนินงานตามที่หัวหน้าส่วนงานเสนอ กับกองแผนงาน
แล้วให้คะแนน
ส าหรั บ ปั ญ หาอุ ป สรรค แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา และสิ่ ง ที่ ต้ อ งการให้ ม หาวิ ท ยาลั ย สภา
มหาวิทยาลัย ช่วยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) (ค่าน้าหนักร้อยละ 20)
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) คณะกรรมการ แจ้งหัวหน้าส่วนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
ปีการศึกษา 2560 (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
พร้อมสรุปปัญหา อุป สรรค ข้อเสนอแนะ สิ่งที่ต้องการให้ มหาวิ ทยาลั ย สภามหาวิทยาลั ย
สนับสนุน ตามแบบฟอร์ม ปค.3 หน้า 50
2) หัวหน้าส่วนงานเสนอรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการ
การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ใช้คะแนนตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจ้งอย่างเป็น
ทางการ (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
ส าหรั บ ปั ญ หาอุ ป สรรค แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา และสิ่ ง ที่ ต้ อ งการให้ ม หาวิ ท ยาลั ย สภา
มหาวิทยาลัย ช่วยสนับสนุน ผลักดัน คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวลนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ด้านที่ 2 ความเป็นผู้นา (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล
(Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (ค่าน้าหนักร้อยละ 40)
ความเป็นผู้นา (Leadership) ของหัวหน้าส่วนงานในการขับเคลื่อนส่วนงาน อาทิ วิสัยทัศน์
กลยุทธ์ การวางแผน การสื่อสารในองค์กร ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การทางานเป็นทีม กระบวนการ
ในการขับเคลื่อน การทางานเชิงรุก การริเริ่มในการสร้างงานใหม่ การผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
การทางานให้ทันต่อสถานการณ์ การให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ของผู้บริหารระดับสูงที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้การปฏิบัติงานสาเร็จ มี อาทิ (1) การรับฟังความคิดเห็น (2) มนุษยสัมพันธ์ (3) การตัดสินใจ (4)
คุณธรรม จริยธรรม (5) บุคลิกภาพ (6) ความสามารถด้านการบริหาร (7) การปรับตัวและความยืดหยุ่น (8)
การประสานสัมพันธ์ (9) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (10) การคิดเชิงกลยุทธ์
(สรุปอ้างอิงมาจาก สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ. http://www.ocsc.go.th/sites/default/
files/attachment/article/07_phaakhphnwk_ch_smrrthnathaangkaarbrihaar.pdf สมรรถนะหลักของนักบริหารระดับสูง)

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) คณะกรรมการแจ้ง หัวหน้าส่วนงานเขียนสรุปรายงานความเป็นผู้นา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการทางาน ประมาณ
1-2 หน้ากระดาษ A4 ตามแบบฟอร์ม ปค.5 หน้า 53
38

2) หัวหน้าส่วนงาน ส่งให้รายงานตามข้อ 1) ให้คณะกรรมการประจาส่วนงาน ประเมินให้คะแนน
ความเป็นผู้นา (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผล
ต่อความสาเร็จในการทางาน (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
3) คณะกรรมการประจาส่วนงาน ส่งผลการประเมินตามข้อ 2) ให้เลขานุการส่วนงาน
4) เลขานุการส่วนงานส่งให้คณะกรรมการโดยผ่านสานักงานสภามหาวิทยาลัย
การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ พิจารณาให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
3. สรุปองค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ ค่าน้าหนักและวิธีการเก็บข้อมูล
จากองค์ประกอบ ค่าน้าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล นามาสรุปได้ ดังแสดงในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 สรุปองค์ประกอบ ค่าน้าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด้าน
1

องค์ประกอบในการติดตาม
ค่าน้าหนัก
วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล
และประเมินผลฯ
ร้อยละ
ด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จตามคารับรอง 60
การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ
ส่ วนที่ 1 ผลการด าเนิ น งานตาม
20 1. หั ว หน้ าส่ ว นงาน รายงานผลการด าเนิ นงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปี (ตามแผน
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2561 (ตามแผน
มหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัย) โดยใช้ข้อมูลเดียวกับที่หัวหน้าส่วนงาน
รายงานผลการดาเนินงานกับกองแผนงาน (ค่าคะแนน
แปลงเป็นร้อยละ)
พร้ อ มสรุ ป ปั ญ หา อุ ป สรรค แนวทางการแก้ ไ ข
ปัญหา ฯลฯ (แบบฟอร์ม ปค.1)
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และ
ให้คะแนน
ส่ วนที่ 2 ผลการด าเนิ น งานตาม
แผนปฏิ บัติร าชการที่ หั วหน้า ส่วนงานลง
นามกับอธิการบดี
( ส า ห รั บ ศู น ย์ ส ถ า บั น ส า นั ก ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังไม่ได้มีการลง
นามคารับรองการปฏิบัติงานกับอธิการบดี
ให้รายงานเฉพาะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 3
ค่าน้าหนักส่วนละ 30)

20 1. หั ว หน้ าส่ ว นงาน รายงานผลการด าเนิ นงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี พ.ศ. 2561 ที่หัวหน้า
ส่วนงานลงนามในคารับรองกับอธิการบดี โดยใช้ข้อมูล
เดียวกับที่รายงานกับกองแผนงาน (ค่าคะแนนแปลง
เป็นร้อยละ)
พร้ อ มสรุ ป ปั ญ หา อุ ป สรรค แนวทางการแก้ ไ ข
ปัญหา ฯลฯ (แบบฟอร์ม ปค.2)
2. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และ
ให้คะแนน

ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายใน (สกอ.)

20 1. หัว หน้า ส่วนงานรายงานผลการประเมิ นคุณ ภาพ
การศึ ก ษาภายใน (สกอ.) ปี ก ารศึ ก ษา 2560
(แบบฟอร์ม ปค.3) (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
2. คณะกรรมการใช้ ค ะแนนตามที่ ค ณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาแจ้งอย่างเป็นทางการ
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ด้าน
2

องค์ประกอบในการติดตาม
ค่าน้าหนัก
และประเมินผลฯ
ร้อยละ
ด้านที่ 2 ความเป็นผู้นา (Leadership) 40
ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ส่ ว น ง า น แ ล ะ
คุ ณลั กษณะส่ วนบุ คคล (Competency)
ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน

รวม

วิธีการเก็บข้อมูล/การประเมินผล
1. หัวหน้าส่วนงานเขียนสรุปรายงานความเป็นผู้นา
(Leadership) ในการขั บ เคลื่ อ นส่ ว นงาน และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จในการทางาน ประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ
A4 (แบบฟอร์ม ปค.5)
2. หัว หน้ าส่ว นงานเสนอคณะกรรมการประจาส่ว น
งานประเมินให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
3. คณะกรรมการประจาส่วนงานส่งผลการประเมินให้
เลขานุการส่วนงาน
4. เลขานุการส่วนงานส่งให้คณะกรรมการโดยผ่า น
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
5. คณะกรรมการ พิจารณาให้คะแนน (ค่าคะแนน
แปลงเป็นร้อยละ)
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4. ผู้เกี่ยวข้องที่เชิญมาสนทนากลุ่ม
เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของส่วน
งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ที่ครอบคลุมมิติต่างๆ มากขึ้น คณะกรรมการจึงเชิญผู้เกี่ยวข้อง
ตามที่กาหนดไว้ในตารางที่ 4 หน้า 10 มาสนทนากลุ่ม โดยมีขั้นตอนการสนทนากลุ่มตามข้อ 11.10 หน้า 13
5. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
5.1 คณะกรรมการ ส่งข้อมูล เอกสารให้หัวหน้าส่วนงาน ดาเนินการ
5.1.1 รายงานผลการดาเนินงาน ด้านที่ 1 ตามที่คณะกรรมการกาหนด
พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา และสิ่งที่ต้องการให้ มหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัยสนับสนุน แล้วเสนอคณะกรรมการ
5.1.2 รายงานความเป็นผู้นา (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วน
บุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการทางาน โดยดาเนินการดังนี้
- หัวหน้าส่วนงานเขียนสรุปรายงานความเป็นผู้นา (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน
และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการทางาน ประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ
A4 (แบบฟอร์ม ปค.5)
- หัวหน้าส่วนงานส่งรายงานให้คณะกรรมการประจาส่วนงานประเมินให้คะแนน (ค่าคะแนน
แปลงเป็นร้อยละ)
- คณะกรรมการประจาส่วนงานส่งผลการประเมินให้เลขานุการส่วนงาน
- เลขานุการส่วนงานรวบรวมส่งให้คณะกรรมการ
5.2 เอกสารที่จะต้องจัดส่งให้คณะกรรมการมีดังนี้
5.2.1 หัวหน้าส่วนงาน
- รายงานผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ ของหัวหน้าส่วนงานจัดทาเป็น
เล่มเดียวกัน ตามรูปแบบ ในภาคผนวก 4 หน้า 79
5.2.2 เลขานุการส่วนงานรวบรวม
- แบบรายงานความเป็ นผู้ นา (Leadership) ในการขับเคลื่ อนส่ วนงาน และคุณลั กษณะส่ วนบุ คคล
(Competency) ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการทางาน (แบบฟอร์ม ปค.5) ทีค่ ณะกรรมการประจาส่วนงานประเมินให้คะแนนแล้ว
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5.3 คณะกรรมการ เชิญผู้ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของส่ ว นงาน และการปฏิบัติห น้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน อาทิ คณะกรรมการประจาส่วนงาน ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์
เก่า มาสนทนากลุ่มในประเด็นต่างๆ อาทิ ผลงานเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาส่วนงาน (การสนทนากลุ่ม ไม่มีคะแนน)
กลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่เชิญมาสนทนากลุ่ม ตามที่กาหนดในตารางที่ 4 หน้า 10 และขั้ น ตอนตามที่
กาหนดในข้อ 11.10 หน้า 13
5.4 คณะกรรมการ รวบรวมข้อมูลทั้งหมด มาตรวจสอบ สอบทาน แล้วให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลง
เป็นร้อยละ) วิเคราะห์ประมวลข้อมูล สรุปข้อมูลทั้งหมดลงในแบบฟอร์ม ปค.9 หน้า 61
5.5 คณะกรรมการส่งสรุป ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบั ติห น้ าที่ของหั ว หน้ าส่ว นงาน (แบบฟอร์ม ปค.9) ให้ หั ว หน้าส่ วนงานรับทราบผลการติดตามและ
ประเมินผลในเบื้องต้น แล้วเชิญหัวหน้าส่วนงานมาสนทนาสอบถาม สอบทานในประเด็นต่างๆ เพื่อประโยชน์
ต่อการติดตาม และประเมินผล รวมทั้งเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนงานได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ
5.6 คณะกรรมการ เสนอ ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
5.7 เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งผลการ
ติดตามและประเมินผลให้หัวหน้าส่วนงานนาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการทางานต่อไป
6. คะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
6.1 นาคะแนนการดาเนินงานของด้านที่ 1 และด้านที่ 2 มาคิดคะแนนเป็นค่าร้อยละ ทศนิยม 2
หลัก (คะแนนเต็ม 100) ดังนี้
คะแนนด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จตามคารับรองการปฏิบัติงาน มาจาก
ร้อยละ 60
คะแนนส่วนที่ 1 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
(ตามแผนมหาวิทยาลัย) + คะแนนส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการที่หัวหน้าส่วนงานลงนามกับอธิการบดี + คะแนน
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
คะแนนด้านที่ 2 ความเป็ น ผู้ น า (Leadership) ในการขั บ เคลื่ อ นส่ ว นงาน และ ร้อยละ 40
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน
คะแนนรวม
คะแนนด้านที่ 1 + คะแนนด้านที่ 2
ร้อยละ 100
6.2 กาหนดระดับความสาเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ดังนี้
ร้อยละ
คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป
คะแนนร้อยละ 80-89
คะแนนร้อยละ 70-79
คะแนนร้อยละ 60-69
คะแนนร้อยละ 50-59
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50

ระดับความสาเร็จ
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้/ปานกลาง
น้อย
ต้องปรับปรุง
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แผนภาพที่ 4 สรุปแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์ประกอบ

ตัวชี้วดั

1. ระดับ
ความสาเร็จตาม
คารับรองการ
ปฏิบัติงาน
(ค่าน้าหนัก 60)

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 ผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี (ตามแผน
มหาวิทยาลัย)
(ค่าน้าหนัก 20)
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการที่
หัวหน้าส่วนงานลงนามกับ
อธิการบดี (ค่าน้าหนัก 20)

ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.)
(ค่าน้าหนัก 20)
2. ความเป็นผู้นา
(Leadership) ใน
การขับเคลื่อน
ส่วนงาน และ
คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล
(Competency)
ที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าทีข่ อง
หัวหน้าส่วนงาน
(ค่าน้าหนัก 40)

วิธีการเก็บข้อมูล

ขั้นตอนการประมวลผล

1. หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
(ตามแผนมหาวิทยาลัย) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบฟอร์ม ปค.1)
2. เสนอรายงานผลการดาเนินงาน ให้คณะกรรมการ
3. คณะกรรมการพิจารณาสอบทานและให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
1. หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการฯ ที่
หัวหน้าส่วนงานลงนามกับอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบฟอร์ม ปค.2)
(ส่วนศูนย์ สถาบัน สานัก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยังไม่ได้มีการลงนามคารับรอง
การปฏิบัติงานกับอธิการบดี ให้รายงานเฉพาะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 3 ส่วนละ 30)
2. เสนอรายงานผลการดาเนินงาน ให้คณะกรรมการ
3. คณะกรรมการพิจารณาสอบทานและให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)

คะแนน
ด้านที่ 1

คะแนนผลการปฏิบตั ิหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน
(คะแนนด้านที่ 1+2)

1. หัวหน้าส่วนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2560 (แบบฟอร์ม ปค.3)
2. คณะกรรมการใช้คะแนนตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
รายงานอย่างเป็นทางการ (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
1. หัวหน้าส่วนงานเขียนสรุปรายงานความเป็นผู้นา (Leadership) ในการ
ขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จในการทางาน ประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ A4 (แบบฟอร์ม ปค.5)
เสนอให้คณะกรรมการประจาส่วนงาน
2. คณะกรรมการประจาส่วนงานพิจารณาให้คะแนน แล้วส่งให้เลขานุการส่วน
งาน
3. เลขานุการส่วนงานส่งให้คณะกรรมการ
4. คณะกรรมการ พิจารณาให้คะแนน (ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ)
1. คณะกรรมการ (อนุกรรมการ) เชิญผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ทรงวุฒิในคณะกรรมการ
ประจาส่วนงาน ผู้แทนสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า มาสนทนา
กลุ่มในประเด็นต่างๆ อาทิ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
พัฒนาส่วนงาน (การสนทนากลุ่ม ไม่มีคะแนน)
2. คณะกรรมการ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และสรุปผล

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

1. คณะกรรมการจัดทา ร่าง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล

คะแนน
ด้านที่ 2

2. คณะกรรมการส่งสรุป ร่าง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล ให้หัวหน้า
ส่วนงานรับทราบ และเชิญมาสนทนาเพื่อ
สอบถาม สอบทานในประเด็นต่างๆ
รวมทั้งเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนงานได้
ชี้แจงในประเด็นต่างๆ
3. คณะกรรมการเสนอ ร่าง รายงานผล
การติดตาม และประเมินผล ต่อสภาฯ
4. นายกสภาฯ ส่งผลการประเมินให้
หัวหน้าส่วนงานนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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ส่วนที่ 6
แบบฟอร์มที่ใช้ในการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
แบบฟอร์มที่ใช้ในการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 รายชื่อแบบฟอร์มที่ใช้ในการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
ชื่อย่อ
ปค. 1
ปค. 2
ปค. 3
ปค. 4
ปค. 5
ปค. 6
ปค. 7
ปค. 8
ปค. 9

ชื่อแบบฟอร์ม
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี (ตามแผนมหาวิทยาลัย)
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีทหี่ ัวหน้าส่วนงานลงนามกับอธิการบดี
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
(โดยบุคลากร)
แบบรายงานความเป็นผู้นา (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล
(Competency) ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการทางาน (โดยหัวหน้าส่วนงาน)
แบบรายงานการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาส่วนงาน
แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา)
แบบบันทึกข้อมูลการสนทนากลุ่ม
สรุปรายงานการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน
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แบบ ปค.1
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี (ตามแผนมหาวิทยาลัย)
ส่วนงาน .............................................................
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ……………………………. (1 ตุลาคม …. ถึง 30 กันยายน ….)
1. ผลการดาเนินงาน (ใช้ข้อมูลเดียวกับที่รายงานกองแผนงาน)
เป้าหมาย/นโยบาย/ตัวชี้วัด

(1)

(2)

(3)

(4)

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน/
เป้าหมาย

ร้อยละของ
เป้าหมาย

(2)/(1)

% ของ (3)

(5)

คะแนน
(ดูวิธีการให้คะแนน
จากหน้า 8)

เป้าหมายที่ 1 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มีมาตรฐานสากล
นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
นโยบายที่ 1.2 พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย
นโยบายที่ 1.3 พัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
เป้าหมายที่ 2 การเป็นพี่พึงของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
นโยบายที่ 2.1 พัฒนาด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์ และการบูรณาการกับบริการวิชาการ
นโยบายที่ 2.2 บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ
เป้าหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง)
นโยบายที่ 3.1 พัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ
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เป้าหมาย/นโยบาย/ตัวชี้วัด

(1)

(2)

(3)

(4)

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน/
เป้าหมาย

ร้อยละของ
เป้าหมาย

(2)/(1)

% ของ (3)

(5)

คะแนน
(ดูวิธีการให้คะแนน
จากหน้า 8)

นโยบายที่ 3.2 พัฒนาบุคลากร
นโยบายที่ 3.3 จัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สาคัญ

คะแนนผลการดาเนินงาน

คะแนนจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล

คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ
ค่าน้าหนัก
คะแนนที่ได้

2. สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา

สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย
ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุน

1
2
3
ลงชื่อหัวหน้าส่วนงาน ....................................................................................... วันที่ ...........................................................
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ตัวอย่างวิธีการกรอกแบบฟอร์มและการคิดคะแนน
เป้าหมาย/นโยบาย/ตัวชี้วัด

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน/
เป้าหมาย

ร้อยละของ
เป้าหมาย

คะแนน

(2)/(1)

% ของ (3)

1.20 x 100 = 120
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 20
0.90 x 100 = 90
ต่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 10
แล้วเสร็จก่อนเวลา
1 เดือน

1. จานวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก

100

120

120/100 = 1.20

2. จานวนอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

10

9

9/10 = 0.90

3. การปรับปรุงห้องเรียนแล้วเสร็จภายในมกราคม 2560

ม.ค. 60

ธ.ค. 59

คะแนนผลการดาเนินงาน

คะแนนจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล

คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ
ค่าน้าหนัก
คะแนนที่ได้

5.00
1.00
4.50
10.50
10.50/3=3.50
70.00
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แบบ ปค.2
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีที่หัวหน้าส่วนงานลงนามกับอธิการบดี
ส่วนงาน .............................................................
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ……………………………. (1 ตุลาคม …. ถึง 30 กันยายน ….)
1. ผลการดาเนินงาน (ใช้ข้อมูลเดียวกับที่รายงานกองแผนงาน)
เป้าหมาย/นโยบาย/ตัวชี้วัด

(1)

(2)

(3)

(4)

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน/
เป้าหมาย

ร้อยละของ
เป้าหมาย

(2)/(1)

% ของ (3)

(5)

คะแนน
(ดูวิธีการให้คะแนน
จากหน้า 8)

เป้าหมายที่ 1 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มีมาตรฐานสากล
นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา
1
…
6
1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษ
7
1.1.3 พัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตร
8
1.1.4 พัฒนารายวิชาที่เป็น e-learning
9
นโยบายที่ 1.2 พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย
1.2.1 เข้ารับประเมิน QS star rating
10
11
1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา
12
13
14
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เป้าหมาย/นโยบาย/ตัวชี้วัด

(1)

(2)

(3)

(4)

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน/
เป้าหมาย

ร้อยละของ
เป้าหมาย

(2)/(1)

% ของ (3)

(5)

คะแนน
(ดูวิธีการให้คะแนน
จากหน้า 8)

นโยบายที่ 1.3 พัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
15
16
1.3.3 พัฒนาระบบการให้บริการนักศึกษาและศิษย์เก่า และกิจกรรมนักศึกษา
17
18
เป้าหมายที่ 2 การเป็นพี่พึงของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
นโยบายที่ 2.1 พัฒนาด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์ และการบูรณาการกับบริการวิชาการ
2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย
19
20
…
27
2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
28
29
30
นโยบายที่ 2.2 บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาฯ
เป้าหมายที่ 3 การบริหารจัดการ (ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง)
นโยบายที่ 3.1 พัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ
นโยบายที่ 3.2 พัฒนาบุคลากร
31
32
นโยบายที่ 3.3 จัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สาคัญ
33
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เป้าหมาย/นโยบาย/ตัวชี้วัด

คะแนนผลการดาเนินงาน

คะแนนจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล

(1)

(2)

(3)

(4)

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน/
เป้าหมาย

ร้อยละของ
เป้าหมาย

(2)/(1)

% ของ (3)

(5)

คะแนน
(ดูวิธีการให้คะแนน
จากหน้า 8)

คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ
ค่าน้าหนัก
คะแนนที่ได้

2. สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา

สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย
ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุน

1
2
3
ลงชื่อหัวหน้าส่วนงาน ....................................................................................... วันที่ ...........................................................
หมายเหตุ ตัวอย่างการคิดคะแนน เช่นเดียวกับแบบฟอร์ม ปค.1 หน้า 46
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แบบ ปค.3
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
ส่วนงาน ...............................................................................................................
ปีการศึกษา ............................ ระหว่างวันที่ ..................................................................................................
องค์ประกอบ

คะแนน
(จาก 5.00)

ระดับ
คุณภาพ

สรุปข้อเสนอแนะ
ของกรรมการประเมินคุณภาพ

1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ

ข้อเสนอแนะอื่นๆ ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ:

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อหัวหน้าส่วนงาน ....................................................................................... วันที่ ...........................................................
หมายเหตุ ใช้คะแนนที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

50

แบบ ปค.4
แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
(โดยบุคลากร)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ………………….. (1 ตุลาคม …. ถึง 30 กันยายน ….)
ส่วนงาน....................................................................................
ผู้ประเมิน : คณะกรรมการประจาส่วนงาน / ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่า) /
สานักงานคณบดี

คาชี้แจง
1) แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน เป็นการ
ประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมของการบริหารส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน รวมทั้งการมีส่วน
ร่วมและความร่วมมือของบุคลากรในส่วนงาน สาหรับใช้ประกอบการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วน
งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานต่อไป
2) คณะกรรมการจะจัดส่งแบบสอบถามให้เลขานุการส่วนงาน เพื่อให้ดาเนินการ ดังนี้
2.1 ส่ งแบบสอบถามให้ผู้เกี่ย วข้องจานวน 3 กลุ่ม คือ (1) คณะกรรมการประจาส่ว นงาน (2) ภาควิช า
สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่า) ทั้งหมดในส่วนงาน และ (3) สานักงานคณบดี
แต่ละกลุ่มดังกล่าวจัดประชุมเพื่อประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน แล้วตอบแบบสอบถาม จานวน 1 ชุด (ภาควิชา สาขาวิชาละ 1 ชุด) พร้อมผลงานเด่นในรอบปี จุดที่ควร
พัฒนา ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
2.2 เลขานุการส่วนงานรวบรวมแบบสอบถามจากทั้ง 3 กลุ่ม แล้วจัดส่งให้คณะกรรมการฯ โดยผ่านสานักงาน
สภามหาวิทยาลัย
3) แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป มี 2 ข้อ
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการบริหารงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน จานวน 13 ข้อ
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่น จุดที่ควรพัฒนา ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
4) เกณฑ์การให้ค่าคะแนนในการตอบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็นดังนี้
5 คะแนน คุณลักษณะนัน้ มีความสาเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด
4 คะแนน คุณลักษณะนัน้ มีความสาเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมาก
3 คะแนน คุณลักษณะนัน้ มีความสาเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง
2 คะแนน คุณลักษณะนัน้ มีความสาเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับน้อย
1 คะแนน คุณลักษณะนัน้ มีความสาเร็จ หรือ มีการปฏิบัติ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับน้อยที่สุด
N/A
ไม่ทราบ ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินในเรื่องนั้นได้
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป
1.1 กลุ่มผู้ประเมิน

 คณะกรรมการประจาคณะ/ส่วนงาน
 ภาควิชา สาขาวิชา (รวมทั้งที่มีฐานะเทียบเท่า)
 สานักงานคณบดี
1.2 การประชุม........................................................................................ ครั้งที่ ............... วันที่ ...................................
จานวนผู้เข้าร่วมประชุม .................. คน จากทั้งหมด .................. คน
สาหรับรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมให้แนบท้ายแบบสอบถาม
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ส่วนที่ 2: ความคิดเห็นต่อการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
ข้อ

ข้อคาถาม

1

การกาหนดทิศทาง ได้แก่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ หรือผล
การดาเนินการที่คาดหวังของคณะโดยคานึงถึงผูร้ ับบริการอย่าง
ครอบคลุม
การสื่อสาร ถ่ายทอด และสร้างความเข้าใจทิศทางขององค์กรให้
ผู้บริหาร และประชาคมได้เข้าใจอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
การสร้างบรรยากาศที่ดี เพื่อสร้างความผูกพันร่วมมือทั่วทั้งองค์กร
รวมทั้งสร้างแรงจูงใจเพื่อผลักดันผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย
การกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
งาน และนาไปปรับปรุงการบริหารงาน พร้อมทั้งการรายงานให้
บุคลากรทราบ
การรับฟังความต้องการ และข้อมูลอื่นๆของผู้รับบริการ และผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสม และใช้ข้อมูลในการปฏิบตั ิงาน
การจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอย่างมีประสิทธิผล
และทันท่วงที รวมทั้งใช้เป็นสารสนเทศเพื่อปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการ
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างเหมาะสม และ
ครบถ้วนในทุกองค์ประกอบ
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการ และการดูแลสวัสดิภาพ
ของนักศึกษาอย่างเหมาะสม และครบถ้วน
ระบบในการสื่อสารกับนักศึกษา บุคลากร ผู้รับบริการ ผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียอื่น รวมทั้งสาธารณชน และสื่อมวลชนได้อย่างเหมาะสม
การสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ ความผาสุก และความผูกพัน
เพื่อให้บุคลากรสามารถสร้างผลการดาเนินการที่ดี
การมอบหมายงาน และการกระจายอานาจการบริหารงานได้ตรง
ตามความสามารถของบุคลากร
ความสาเร็จของความร่วมมือในการทางาน และการสร้างเครือข่าย
ของคณะกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ
ความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

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

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

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนน 5.00 คะแนน)
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ
*กรุณาคานวณคะแนนเฉลี่ย และกรอกข้อมูลในตารางด้วย

ส่วนที่ 3: ผลงานเด่น จุดที่ควรพัฒนา ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
3.1 ผลงานเด่นในรอบปีทผี่ ่านมา..............................................................................................................................................
3.2 จุดที่ควรพัฒนาในรอบปีที่ผา่ นมา ......................................................................................................................................
3.3 ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขและพัฒนา ....................................................................................................
3.4 สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยและหรือสภามหาวิทยาลัย ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุน .................................................
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แบบ ปค.5
แบบรายงานความเป็นผู้นา (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน
และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการทางาน (โดยหัวหน้าส่วนงาน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ……………………………. (1 ตุลาคม …. ถึง 30 กันยายน ….)
ส่วนงาน ................................................................... ชื่อหัวหน้าส่วนงาน ………………………………………………………………..
คาชี้แจง 1. การรายงานมี 2 ด้าน

ด้านที่ 1 ความเป็นผู้นา (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน
ด้านที่ 2 คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่

2. ให้หัวหน้าส่วนงานเขียนสรุปความเป็นผู้นา (Leadership) ที่ท่านใช้ในการขับเคลื่อนส่วนงานจนการทางานประสบความสาเร็จ/มีความก้าวหน้า/สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคและพัฒนาการ
ทางานของส่วนงาน รวมทั้งคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการทางาน ประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ A4
2.1 ความเป็นผู้นา (Leadership) ของหัวหน้าส่วนงานในการขับเคลื่อนส่วนงาน อาทิ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การวางแผน การสื่อสารในองค์กร ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การทางาน
เป็นทีม กระบวนการในการขับเคลื่อน การทางานเชิงรุก การริเริ่มในการสร้างงานใหม่ การผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดผล การทางานให้ทันต่อสถานการณ์ การให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.2 คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ของผู้บริหารระดับสูงที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานสาเร็จ มี อาทิ การรับฟังความคิดเห็น มนุษยสัมพันธ์ การ
ตัดสินใจ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ ความสามารถด้านการบริหาร การปรับตัวและความยืดหยุ่น การประสานสัมพันธ์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การคิดเชิงกลยุทธ์
(อ้างอิงมาจาก สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
http://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/article/07_phaakhphnwk_ch_smrrthnathaangkaarbrihaar.pdf สมรรถนะหลักของนักบริหารระดับสูง)
3. หัวหน้าส่วนงานส่งรายงานตามข้อ 2 ให้คณะกรรมการประจาส่วนงานประเมิน
4. คณะกรรมการประจาส่วนงานพิจารณารายงานแบบ ปค.5 แล้วประเมินให้คะแนน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนดังนี้
คะแนน
ความสาเร็จในการขับเคลื่อนส่วนงาน/ระดับความพึงพอใจ
5
ความสาเร็จในการขับเคลื่อนส่วนงาน/ความพึงพอใจ ระดับมากที่สดุ
4
ความสาเร็จในการขับเคลื่อนส่วนงาน/ความพึงพอใจ ระดับมาก
3
ความสาเร็จในการขับเคลื่อนส่วนงาน/ความพึงพอใจ ระดับปานกลาง
2
ความสาเร็จในการขับเคลื่อนส่วนงาน/ความพึงพอใจ ระดับน้อย
1
ความสาเร็จในการขับเคลื่อนส่วนงาน/ความพึงพอใจ ระดับน้อยทีส่ ุด
N/A
ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะประเมิน
5. คณะกรรมการประจาส่วนงาน ส่งรายงานแบบ ปค.5 ที่ประเมินผลตามข้อ 4 แล้วให้เลขานุการส่วนงาน
6. เลขานุการส่วนงานส่งรายงานแบบ ปค.5 ให้คณะกรรมการ โดยผ่านสานักงานสภามหาวิทยาลัย
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รายงานความเป็นผู้นา (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
ด้าน

การดาเนินงาน

ด้านที่ 1. ความเป็นผู้นา (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน
1.
2.
3.
ด้านที่ 2. คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
1.
2.
3.
คะแนนจากการประเมิน (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
คะแนนการประเมินโดยคณะกรรมการประจาส่วนงาน
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ
คะแนนจากการประเมิน (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ
คะแนนจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
ค่าน้าหนัก
คะแนนที่ได้
ลงชื่อหัวหน้าส่วนงาน ....................................................................................... วันที่ ...........................................................
คณะกรรมการประจาส่วนงานในการประชุมครั้งที่ ........... วันที่ ............................................. จานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม .............. คน จากทั้งหมด .............. คน
สาหรับรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมให้แนบท้ายรายงาน
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แบบ ปค.5

(ตัวอย่างการกรอกข้อมูล)

แบบรายงานความเป็นผู้นา (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน
และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการทางาน (โดยหัวหน้าส่วนงาน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)
ส่วนงาน AAA ชื่อหัวหน้าส่วนงาน BBBB
รายงานความเป็นผู้นา (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
ด้าน

การดาเนินงาน

ด้านที่ 1. ความเป็นผู้นา (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน
1. การทางานเชิงรุก
1. กาหนดให้มีวาระเชิงนโยบาย/เชิงพัฒนาส่วนงานทุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการประจาส่วนงาน
2. มีระบบ กลไกการกากับติดตามการทางานอย่างต่อเนื่อง
2. การผลักดันนโยบายสู่การปฏิบตั ิให้เกิดผล
1. การถ่ายทอดนโยบายถึงระดับบุคคล
2. การกาหนด KPI ระดับบุคคล ทาให้แผนพัฒนาคณะบรรลุเป้าหมายการทางานที่กาหนดไว้เฉลี่ย ร้อยละ 95
ด้านที่ 2. คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
1. การประสานสัมพันธ์
สามารถประสานงาน และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรทุกระดับ จนทาให้งานของคณะสาเร็จ ก้าวหน้าเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คณะอื่นๆ
เช่น โครงการประหยัดพลังงาน
คะแนนจากการประเมิน (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
4.25
คะแนนการประเมินโดยคณะกรรมการประจาส่วนงาน
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ
85.00
คะแนนจากการประเมิน (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ
คะแนนจากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
ค่าน้าหนัก
คะแนนที่ได้
ลงชื่อหัวหน้าส่วนงาน ....................................................................................... วันที่ ...........................................................
คณะกรรมการประจาส่วนงานในการประชุมครั้งที่ ........... วันที่ ............................................. จานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม .............. คน จากทั้งหมด .............. คน
ทั้งนี้รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมให้แนบท้ายรายงาน
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แบบ ปค.6
แบบรายงานการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาส่วนงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ……………………………. (1 ตุลาคม …. ถึง 30 กันยายน ….)
ส่วนงาน ...................................................................
คาชี้แจง 1. ให้ส่วนงานพิจารณาเรื่อง/ประเด็นทีม่ ีความสาคัญ ความจาเป็นเร่งด่วน ซึ่งอาจจะมาจาก 1) รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนงาน 2) ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย
/มหาวิทยาลัย 3) การวิเคราะห์ตนเองของส่วนงาน 4) การประชุมคณะกรรมการประจาส่วนงาน ฯลฯ จานวนไม่เกิน 5 เรื่อง แล้วนามาวางแผนปรับปรุงและพัฒนา
2. ส่วนงานส่งรายงานแบบฟอร์ม ปค.6 ให้คณะกรรมการ โดยส่งผ่านสานักงานสภามหาวิทยาลัย
เรื่อง/ประเด็นทีม่ ีความสาคัญ ความจาเป็นเร่งด่วน

การวางแผนปรับปรุงและพัฒนา/ความก้าวหน้า/ความสาเร็จในการดาเนินการ

ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ตามแผนที่กาหนด

เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2
เรื่องที่ 3
เรื่องที่ 4
เรื่องที่ 5

คะแนนจากคณะกรรมการ ติดตาม และประเมินผล

คะแนนจากการประเมิน (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ
ค่าน้าหนัก
คะแนนที่ได้

ลงชื่อหัวหน้าส่วนงาน ....................................................................................... วันที่ ...........................................................
คณะกรรมการประจาส่วนงานในการประชุมครั้งที่ ........... วันที่ ............................................. จานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม .............. คน จากทั้งหมด .............. คน
สาหรับรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมให้แนบท้ายรายงาน
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(ตัวอย่างการกรอกข้อมูล)

แบบ ปค.6

แบบรายงานการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาส่วนงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)
ส่วนงาน AAA
เรื่อง/ประเด็นที่มีความสาคัญ ความจาเป็นเร่งด่วน
เรื่องที่ 1 จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการมีจานวน
น้อย

เรื่องที่ 2 จานวนนักศึกษาลดลง
คะแนนจากคณะกรรมการ ติดตาม และประเมินผล

การวางแผนปรับปรุงและพัฒนา/ความก้าวหน้า/ความสาเร็จในการดาเนินการ
1. จัดโครงการเข้าค่ายการจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 3
โครงการ
1.1 อาจารย์ที่ทางานเกิน 5 ปีขึ้นไปและยังไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
1.2 อาจารย์ที่ทางานไม่เกิน 2 ปีและยังไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
1.3 อาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการระดับ ผศ. ขึ้นไป
2. ตั้งงบประมาณให้ไปอบรมการเขียนผลงานวิชาการกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ
จัดโครงการเปิดบ้าน
คะแนนจากการประเมิน (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ
ค่าน้าหนัก
คะแนนที่ได้

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

ลงชื่อหัวหน้าส่วนงาน ....................................................................................... วันที่ ...........................................................
คณะกรรมการประจาส่วนงานในการประชุมครั้งที่ ........... วันที่ ............................................. จานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม .............. คน จากทั้งหมด .............. คน
สาหรับรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมให้แนบท้ายรายงาน
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แบบ ปค. 7
แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา)
ปีการศึกษา .....................................
ผู้ประเมิน : นักศึกษา

คาชี้แจง
1) แบบประเมินการบริหารงานของคณะฉบับนี้ เป็นการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมของการบริหารงานของคณะ
สาหรับใช้ประกอบการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงานต่อไป
2) การตอบแบบสอบถามจะไม่มีความสัมพันธ์กับผลการเรียน จึงขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม และให้ข้อคิดเห็น
ในเชิงพัฒนาองค์กร
3) แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป รวม 3 ข้อ
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการบริหารงานของคณะ รวม 13 ข้อ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
4) เกณฑ์การให้ค่าคะแนนในการตอบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็นดังนี้
5 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสาเร็จ หรือ มีการปฏิบตั ิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด
4 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสาเร็จ หรือ มีการปฏิบตั ิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับมาก
3 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสาเร็จ หรือ มีการปฏิบตั ิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง
2 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสาเร็จ หรือ มีการปฏิบตั ิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับน้อย
1 คะแนน คุณลักษณะนั้นมีความสาเร็จ หรือ มีการปฏิบตั ิ หรือ มีความพึงพอใจ ระดับน้อยทีส่ ุด
N/A
ไม่ทราบ ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถประเมินในเรื่องนั้นได้

โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษามากที่สุด
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป
1. คณะ................................................................
2. ระดับปริญญา

 ปริญญาตรี  ปริญญาโท

 ปริญญาเอก

3. ระยะเวลาที่ศึกษาในคณะ

 1 ปี
 5 ปี

 3 ปี
 7 ปี

 2 ปี
 6 ปี

 4 ปี
 8 ปีขึ้นไป
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ส่วนที่ 2: นักศึกษาเห็นว่าการบริหารงานคณะในด้านต่างๆ ต่อไปนี้มีคุณภาพอยู่ในระดับใด
ด้าน
/ข้อ

รายละเอียดที่ประเมิน

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

1. การเรียนการสอน
1.1 จัดอาจารย์ที่มีคุณภาพมาทาการสอนในชั้นเรียนได้อย่าง
เหมาะสม
1.2 การเสริมประสบการณ์วิชาชีพ เช่น การฝึกปฏิบตั ิ/ภาคสนาม
การดูงานนอกสถานที่ หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาสอน/
บรรยาย
1.3 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ และให้คาปรึกษาได้อย่าง
เหมาะสม
1.4 จัดให้มีหน่วยงาน/บุคคลให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินการ
ใดใดที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
1.5 จัดสภาพห้องเรียน อุปกรณ์การสอน แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง
เช่น ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ จุดเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ต อย่าง
เหมาะสม
2. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสวัสดิการ
2.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
2.2 มีการจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาของคณะได้ทาความรู้จัก
กันอย่างเหมาะสม
2.3 มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆถึงนักศึกษา มีช่องทางรับ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษาอย่างเหมาะสม
2.4 มีการจัดสรรทุนการศึกษา และดาเนินการจัดสรร
ทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ให้กับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม
3. สิ่งแวดล้อมและกายภาพของคณะ
3.1 มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวกในการดารงชีวิตของนักศึกษา
ภายในคณะอย่างเหมาะสม
3.2 มีการจัดสถานที่นั่งพักระหว่างรอเรียน และในยามว่างได้อย่าง
เหมาะสม
3.3 มีการดูแลความสะอาด สุขลักษณะ สุนทรียภาพของอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในคณะได้อย่างเหมาะสม
3.4 มีมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและทรัพย์สิน
ขณะดารงชีวิตอยู่ภายในคณะได้อย่างเหมาะสม

ส่วนที่ 3: ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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แบบ ปค. 8
แบบบันทึกข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ..............................
ส่วนงาน................................................................................
ผู้ให้ข้อมูล ............................................................................................... ตำแหน่ง ...............................................................
ระยะเวลำทีป่ ฏิบัตงิ ำน .................................................... ระยะเวลำที่ดำรงตำแหน่ง ............................................................
คำถำมที่ 1 ............ .................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
คำตอบ (สรุปสำระสำคัญ)
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
คำถำมที่ 2 ............ .................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
คำตอบ (สรุปสำระสำคัญ)
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
คำถำมที่ 3 ............ .................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
คำตอบ (สรุปสำระสำคัญ)
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
วันที่ ...........................................................
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แบบ ปค. 9
สรุปรายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. …………………… (1 ตุลาคม …. ถึง 30 กันยายน ....)
ส่วนงาน ............................................... ชื่อหัวหน้าส่วนงาน .................................................... (ระยะเวลาปฏิบัติงาน......วัน)
รายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
่ คกก.
1. การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
ค่านาหนัก คะแนนที
พิ
จ
ารณา
(ร้อยละ)
ของส่วนงาน ประกอบด้วย ….. ด้าน
(ร้อยละ)
ด้านที่ 1

คะแนน
ที่ได้
(ร้อยละ)

รายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
่ คกก.
คะแนน
1. การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ค่านาหนัก คะแนนที
พิ
จ
ารณา
ที่ได้
(ร้อยละ)
ของหัวหน้าส่วนงาน ประกอบด้วย ..... ด้าน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ด้านที่ 1

ด้านที่ 2

ด้านที่ 2

ด้านที่ 3

ด้านที่ 3

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

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

รวม
สรุปผลการดาเนินงานของส่วนงาน
……………..........................................………….
2. ผลงานเด่นในรอบปีที่ผ่านมาของส่วนงาน
2.1

100
ระดับ

-

2.2
3. สรุปปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานของส่วนงานและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา
3.1

รวม
100
สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
ระดับ
................................................................
2. ผลงานเด่นในรอบปีที่ผ่านมาของหัวหน้าส่วนงาน

-

3. สรุปปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา

3.2
3.3
61

4. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยและหรือสภามหาวิทยาลัยให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุน
4.1

4. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยและหรือสภามหาวิทยาลัยให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุน

4.2
4.3
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาส่วนงานจากผู้เกี่ยวข้อง
5.1

5. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานจากผู้เกี่ยวข้อง

5.2
5.3
6. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาส่วนงานจากคณะกรรมการ
6.1

6. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานจากคณะกรรมการ

6.2
6.3
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แบบ ปค. 9

(ตัวอย่าง)

สรุปรายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตังแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)
คณะ AAA คณบดี BBBB (ระยะเวลาปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 303 วัน)
รายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
คะแนน
1. การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน ค่านาหนัก คะแนนที่ คกก.
พิ
จ
ารณา
ที่ได้
(ร้อยละ)
ของส่วนงาน ประกอบด้วย 4 ด้าน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ด้านที่ 1 ระดับความสาเร็จและพัฒนาการในการ 60
52.00
ดาเนินงานของส่วนงาน มี 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ผลการดาเนินงานาามแผนปฏิบัาิ
20
85.00
17.00
ราชการประจาปี (าามแผนมหาวิทยาลัย)
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานาามแผนปฏิบัาิ
20
85.00
17.00
ราชการที่หัวหน้าส่วนงานลงนามกับอธิการบดี
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
20
90.00
18.00
ภายใน (สกอ.)
ด้านที่ 2 ระดั บการมีส่วนร่ วมและความร่วมมื อ 30
80.00
24.00
ของบุคลากรในส่วนงาน
ด้านที่ 3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาผลการ 10
85.00
8.50
ดาเนินงานของส่วนงาน
ด้ า นที่ 4 การบริ ห ารจั ด การส่ ว นงานาามความ ไม่กาหนด
คิดเห็นของนักศึกษา (ไม่คิดคะแนน)
รวม
100
84.50
สรุปผลการดาเนินงานของคณะ AAA
อยู่ในระดับ
ดีมาก
2. ผลงานเด่นในรอบปีที่ผ่านมาของส่วนงาน
2.1

รายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
คะแนน
1. การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ค่านาหนัก คะแนนที่ คกก.
พิ
จ
ารณา
ที่ได้
(ร้อยละ)
ของหัวหน้าส่วนงาน ประกอบด้วย 3 ด้าน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ด้ า นที่ 1 ระดั บ ความส าเร็ จ าามค ารั บ รองการ 60
52.00
ปฏิบัาิงาน มาจากผลรวมของ 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ผลการดาเนินงานาามแผนแผนปฏิบัาิ
20
85.00
17.00
ราชการประจาปี (าามแผนมหาวิทยาลัย)
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานาามแผนปฏิบัาิ
20
85.00
17.00
ราชการที่หัวหน้าส่วนงานลงนามกับอธิการบดี
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
20
90.00
18.00
ภายใน (สกอ.)
ด้านที่ 2 ความเป็นผู้นา (Leadership) ในการ
40
95.00
38.00
ขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วน
บุคคล (Competency) ที่จาเป็นา่อการ
ปฏิบัาิหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
รวม
สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี BBBB
2. ผลงานเด่นในรอบปีที่ผ่านมาของหัวหน้าส่วนงาน

100

อยู่ในระดับ

90.00
ดีเด่น

2.2
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3. สรุปปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานของส่วนงานและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา
3.1

3. สรุปปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา

3.2
3.3
4. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยและหรือสภามหาวิทยาลัยให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุน
4.1

4. สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยและหรือสภามหาวิทยาลัยให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุน

4.2
4.3
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาส่วนงานจากผู้เกี่ยวข้อง
5.1

5. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานจากผู้เกี่ยวข้อง

5.2
5.3
6. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาส่วนงานจากคณะกรรมการ
6.1

6. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานจากคณะกรรมการ

6.2
6.3
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ภาคผนวก 2
สรุปจานวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่จะต้องดาเนินการติดตาม และประเมินผล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. จานวนส่วนงานที่จะต้องติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
1.1 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ลง
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยมีส่วนงาน จานวน 21 ส่วนงาน
1.2 ตามข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ยศิล ปากรว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์ วิ ธีการติ ดตาม และประเมิน ผลการ
ดาเนิ นงานของส่ วนงาน และการปฏิ บั ติ หน้าที่ ของคณบดี แ ละหั ว หน้ า ส่ ว นงานที่ เ รี ยกชื่ ออย่ า งอื่ น ที่ มีฐ านะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ข้อ 3 ส่วนงาน หมายถึง คณะหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
แต่ไม่รวมถึง สานักงานสภามหาวิทยาลัย สานักงานอธิการบดี
1.3 สภามหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ชอบให้ ป รั บ สถานภาพของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา เป็ น กองภายใน
สานักงานอธิการบดี
ดังนั้น จานวนส่วนงานที่จะต้องติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจานวน 18 ส่วนงาน แบ่งเป็น
- คณะวิชา
จานวน 14 ส่วนงาน
- ศูนย์ สถาบัน สานัก
จานวน 3 ส่วนงาน
- บัณฑิตวิทยาลัย
จานวน 1 ส่วนงาน
2. จานวนหัวหน้าส่วนงานที่จะต้องติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
2.1 ข้อ 11 ของข้อบังคับฯ กาหนดว่า ในกรณีที่หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีงบประมาณนั้น
มามากกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันแต่ไม่เกินสองร้อยสี่สิบวัน ให้การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี
นั้น เป็นไปเพื่อการให้ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคล้องกับทิศทาง
และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ในกรณี ที่ หั ว หน้ า ส่ ว นงานปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นรอบปี ง บประมาณนั้ น มาไม่ เ กิ น หนึ่ ง ร้ อ ยยี่ สิ บ วั น
คณะกรรมการอาจพิจารณายกเว้นการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานในรอบนั้น
ต่อสภามหาวิทยาลัยได้
2.2 คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เห็นชอบให้ยกเว้นการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานที่ทาหน้าที่รักษาการแทน
ดั งนั้ น จ านวนหั วหน้ าส่ วนงานที่ จะต้ องติ ดตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 16 คน และ 17 คน ตามลาดับ
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รายละเอียดจานวนส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานที่จะต้องดาเนินการติดตาม และประเมินผล ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีดังนี้
ที่
1

ชื่อส่วนงาน

ชื่อหัวหน้าส่วนงาน/วาระการดารงตาแหน่ง

คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

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

3

คณะมัณฑนศิลป์

อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล
9 ต.ค. 59 - 8 ต.ค. 63

4

คณะดุริยางคศาสตร์

อาจารย์ดาริห์ บรรณวิทยกิจ
9 ก.ย. 57 - 8 ก.ย. 61

5

คณะโบราณคดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว
14 พ.ย. 56 - 13 พ.ย. 60

6

คณะอักษรศาสตร์

7

คณะศึกษาศาสตร์

8

คณะวิทยาการจัดการ

9

วิทยาลัยนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ
12 ก.ค. 58 - 11 ก.ค. 62
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์
14 ธ.ค. 58 - 13 ธ.ค. 62
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง
9 ก.ย. 59 - 8 ก.ย. 63
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล
15 ก.ค. 59 - 14 ก.ค. 63
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี
13 มิ.ย. 60 - 12 มิ.ย. 64

2

10 คณะวิทยาศาสตร์

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

11 คณะเภสัชศาสตร์

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

12 คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

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

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
//
/
ปฏิบัติงาน ประมาณ
ครบปีงบประมาณ
135 วัน
/
/
ครบปีงบประมาณ
ปฏิบัติงาน ประมาณ
348 วัน
/
/
ปฏิบัติงาน ประมาณ
ครบปีงบประมาณ
357 วัน
/
/
ครบปีงบประมาณ
ปฏิบัติงาน ประมาณ
343 วัน
/
//
ครบปีงบประมาณ
อยู่ระหว่างสรรหา
คณบดีคนใหม่
ได้ประมาณกลาง
เดือน มี.ค. 2561
ปฏิบัติงาน ประมาณ
195 วัน
/
/
ครบปีงบประมาณ
ครบปีงบประมาณ
/
/
ครบปีงบประมาณ
ครบปีงบประมาณ
/
/
ครบปีงบประมาณ
ครบปีงบประมาณ
/
/
ครบปีงบประมาณ
ครบปีงบประมาณ
///
/
ปฏิบัติงาน ประมาณ
ครบปีงบประมาณ
110 วัน
/
/
ปฏิบัติงาน ประมาณ
ครบปีงบประมาณ
333 วัน
////
//
รักษาการ
อยู่ระหว่างสรรหา
(ยกเว้นการประเมิน)
คณบดีคนใหม่
ได้ประมาณกลาง
เดือน เม.ย. 2561
ปฏิบัติงาน ประมาณ
165 วัน
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ที่

ชื่อส่วนงาน

ชื่อหัวหน้าส่วนงาน/วาระการดารงตาแหน่ง

13 คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร

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

14 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
15 สานักหอสมุดกลาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ ชาติน้าเพชร
9 ก.ย. 59 - 8 ก.ย. 63

16 ศูนย์คอมพิวเตอร์
17 หอศิลป์
18 บัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์
8 พ.ย. 58 - 7 พ.ย. 62
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรชัย เผ่าทองจีน
2 พ.ย. 59 - 1 พ.ย. 63
อาจารย์ ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์
9 ต.ค. 57 - 8 ต.ค. 61
รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
13 ก.ค. 57 - 12 ก.ค. 61

รวมจานวนส่วนงาน
18 ส่วนงาน
สรุป จานวนหัวหน้าส่วนงาน แบ่งตามกลุ่ม ดังนี้
/
ปฏิบัติงาน 240 วันขึ้นไป + ครบปีงบประมาณ
//
ปฏิบัติงานมากกว่า 120 วัน แต่ไม่เกิน 240 วัน
(ประเมินเพื่อให้ข้อเสนอแนะ)
/// ปฏิบัติงานน้อยกว่า 120 วัน (อาจได้รับการยกเว้นการประเมิน)
//// รักษาการแทน (ยกเว้นการประเมิน)
รวมจานวนหัวหน้าส่วนงาน

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
/
/
ปฏิบัติงาน ประมาณ
ครบปีงบประมาณ
304 วัน
/
/
ครบปีงบประมาณ
ครบปีงบประมาณ
/
ครบปีงบประมาณ
/
ปฏิบัติงาน ประมาณ
333 วัน
/
ครบปีงบประมาณ
/
ครบปีงบประมาณ

/
ครบปีงบประมาณ
/
ครบปีงบประมาณ
/
ครบปีงบประมาณ
///
อยู่ระหว่างสรรหา
คณบดีคนใหม่
ได้ประมาณกลาง
เดือน ก.ค. 2561
ปฏิบัติงาน ประมาณ
80 วัน

จานวน
15
1

จานวน
15
2

1
1
18

1
18

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560
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ภาคผนวก 3
ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
1. ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วน
งานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560)
ลาดับ
วัน เดือน ปี
ที่
1 8 ธันวาคม 2560

2
3

4

5

6
7

8

การดาเนินการ

ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560 พิจารณา
- ร่าง แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบบ กลไก และมาตรการฯ
21 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการพิ จารณาระบบ กลไก และมาตรการฯ ครั้งที่ 1/2560
พิจารณา อาทิ องค์ประกอบ ค่าน้าหนัก การเก็บข้อมูล แบบสอบถาม เป็นต้น แล้ว
เสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป
15 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 พิจารณา
1. ร่าง แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. ร่าง คู่มื อ การติ ด ตาม และประเมิ นผลการด าเนิน งานของส่ว นงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ภายใน
ประธานคณะกรรมการ มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ
2 กุมภาพันธ์ 2561 ร่าง คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้ า ที่ ของหัว หน้ า ส่ ว นงาน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
14 กุมภาพันธ์ 2561 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 พิจารณา
ร่าง คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้ า ที่ ของหัว หน้ า ส่ ว นงาน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
15-16 กุมภาพันธ์
คณะกรรมการ น าข้ อเสนอแนะของที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย มาด าเนิ น การ
2561
ปรับแก้ไข (ถ้ามี)
ภายใน
- เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย ประกาศใช้ คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการ
19 กุมภาพันธ์ 2561 ด าเนิ น งานของส่ ว นงาน และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องหั ว หน้ า ส่ ว นงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ฝ่ายเลขานุการ นาคู่มือ เผยแพร่ในเว็บไซต์สานักงานสภามหาวิทยาลัย
20 กุมภาพันธ์ 2561 - คณะกรรมการ มอบหมายให้อธิการบดี (ในฐานะกรรมการ) ชี้แจง เรื่อง ระบบการ
ติด ตาม และประเมิ นผลการด าเนิน งานของส่ วนงาน และการปฏิบัติ หน้า ที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 แก่หัวหน้าส่วนงาน (อาจจะชี้แจงในการประชุม กบม.) เพื่อความเข้าใจในการ
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ลาดับ
ที่
9

วัน เดือน ปี

การดาเนินการ

ดาเนินงาน
ภายใน
คณะกรรมการ ดาเนินการ
20 กุมภาพันธ์ 2561 1. มีหนังสือถึงหัวหน้าส่วนงาน
1.1 จัดส่ง คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้ าที่ของหัวหน้าส่ว นงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.2 แจ้งให้หัวหน้าส่วนงาน ดาเนินการจัดทา รายงานผลการดาเนินงานของ
ส่ว นงาน และการปฏิบั ติหน้า ที่ ของหัว หน้า ส่ว นงาน ประจาปีง บประมาณ พ.ศ.
2560 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) ตามที่คณะกรรมการกาหนดในคู่มือฯ
และจัดส่งคณะกรรมการ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2561
(ตามข้อ10 (3) ให้หัวหน้าส่วนงานจัดทารายงานการประเมินตนเองตามแบบ
เสนอคณะกรรมการภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
เนื่องจากเป็นการติดตาม และประเมินผลครั้งแรก ระยะเวลาจึงยังไม่เป็นไป
ตามข้อบั งคับ คณะกรรมการจึง กาหนดให้ส่ง รายงานภายใน 60 วั นนั บแต่วั น ที่
คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานดาเนินการ ซึ่งจะครบกาหนดวันเสาร์
ที่ 21 เมษายน 2561 แต่เนื่องจากเป็นวันหยุด จึงให้ส่งเป็นวันจันทร์ที่ 23 เมษายน
2561)
1.3 เสนอชื่อผู้เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมสนทนากลุ่ม ภายในวันที่ 23 มีนาคม
2561
2. มีหนังสือถึงเลขานุการส่วนงาน ให้ดาเนินการ
2.1 จั ดส่งแบบสอบถาม ตามแบบฟอร์ม ปค.4 เพื่อให้เลขานุการส่ วนงาน
จัดส่งให้กับ
(1) คณะกรรมการประจาส่วนงาน
(2) ภาควิ ชา/สาขาวิ ชา (รวมทั้ งที่ มี ฐานะเที ยบเท่ าภาควิ ชา สาขาวิ ชา)
ทั้งหมดในส่วนงาน
(3) สานักงานคณบดี
โดยให้แต่ล ะกลุ่มดั งกล่า วประชุ มร่ว มกัน เพื่อตอบแบบสอบถามการ
ประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดย
บุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4) แล้วจัดส่งให้เลขานุการส่วนงาน กลุ่มละ 1 ชุด ภายใน
วันที่ 18 เมษายน 2561
หลังจากนั้น เลขานุการส่วนงานรวบรวมส่ง คณะกรรมการ ภายใน
วันที่ 23 เมษายน 2561
2.2 ให้เลขานุการส่วนงาน ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเรื่องการติดตาม
และประเมินผลฯ และขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามผ่านระบบ online
2.3 เสนอชื่อผู้เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมสนทนากลุ่ม (สายสนับสนุน) ภายในวันที่
23 มีนาคม 2561
3. ฝ่ายเลขานุการ นาแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) (แบบฟอร์ม ปค.7) แขวนในเว็บไซต์ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย
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ลาดับ
ที่
10
11
12

13

14
15
16

17

วัน เดือน ปี

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

การดาเนินการ
ให้นักศึกษาตอบข้อมูลทาง online โดยให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามได้ถึง
ภายในวันที่ 23 เมษายน 2561
หัวหน้าส่วนงาน เลขานุการส่วนงาน เสนอชื่อผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ต่อ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการฯ มีหนังสือถึงผู้เกี่ยวข้องเชิญเข้าร่วมสนทนา/สนทนากลุ่ม

1. หัวหน้าส่วนงาน จัดส่ง รายงานผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559-30
กันยายน 2560) ต่อคณะกรรมการ
2. เลขานุการส่วนงาน รวบรวมเอกสารส่งให้คณะกรรมการ ดังนี้
2.1 แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4)
2.2 แบบรายงานความเป็นผู้นา (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการทางาน (โดย
หัวหน้าส่วนงาน) (แบบฟอร์ม ปค.5) (รวบรวมมาจากคณะกรรมการประจาส่วนงาน)
3. วันสุดท้ายที่นักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ
(โดยนักศึกษา) (แบบฟอร์ม ปค.7)
2 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2561 พิจารณา
1. รายงานผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) จานวน 18
ส่วนงาน
2. ข้อมูลที่รวบรวมมาจากทั้งหมด อาทิ
- แบบสอบถามการประเมิน การบริหารงานของหัว หน้ าส่ วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4)
- แบบรายงานความเป็นผู้นา (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการทางาน (โดย
หัวหน้าส่วนงาน) (แบบฟอร์ม ปค.5)
- แบบสอบถามการประเมิ น การบริ ห ารงานของคณะ (โดยนั ก ศึ ก ษา)
(แบบฟอร์ม ปค.7)
3. พิจารณาแนวทางการสนทนากลุ่ม
ภายใน
คณะกรรมการ มอบให้ฝ่ายเลขานุการ เผยแพร่ รายงานผลการดาเนินงานของส่วน
4 พฤษภาคม 2561 งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1
ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) ในเว็บไซต์ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย
7-8 พฤษภาคม
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2561
2561
เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนทนา สนทนากลุ่ม
9-22 พฤษภาคม
ฝ่ายเลขานุการฯ (คณะอนุกรรมการ) วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล สรุปผล และยก
2561
ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559-30
กันยายน 2560)
30 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2561
75

ลาดับ
ที่

18

19

20
21

22

23

24
25

วัน เดือน ปี

การดาเนินการ

พิจารณา ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม
2559-30 กันยายน 2560) (จานวน 10 ส่วนงาน)
6 มิถุนายน 2561
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2561
พิจารณา ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม
2559-30 กันยายน 2560) (จานวน 8 ส่วนงาน)
ภายใน
คณะกรรมการ ส่งสรุป ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของ
13 มิถุนายน 2561 ส่ว นงาน และการปฏิบั ติหน้า ที่ของหัว หน้า ส่ว นงาน ประจาปีง บประมาณ พ.ศ.
2560 (1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) ให้หัวหน้าส่วนงานเพื่อรับทราบผล
การติดตามและประเมินผลในเบื้องต้น และคณะกรรมการจะเชิญหัวหน้าส่วนงานมา
สนทนา เพื่อสอบถาม สอบทานในประเด็นต่างๆ และเพื่อเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วน
งานชี้แจง
ภายใน
คณะกรรมการ สนทนากับหัวหน้าส่วนงาน เพื่อสอบถาม สอบทานในประเด็นต่างๆ
18 มิถุนายน 2561 รวมทั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนงานชี้แจง เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามและ
ประเมินผล
20 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2561
พิจารณา ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม
2559-30 กันยายน 2560) ในภาพรวมทั้งหมด
ภายใน
ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ
22 มิถุนายน 2561 ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559-30
กันยายน 2560) เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
(ภายใน 60 วั น นับ แต่วั นที่ หัว หน้า ส่ว นงานรายงานผลการด าเนิ นงานต่ อ
คณะกรรมการ)
11 กรกฎาคม 2561 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
พิจารณา ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม
2559-30 กันยายน 2560)
8 สิงหาคม 2561
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561
พิ จ ารณา รั บ รองรายการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 7/2561 วั น ที่ 11
กรกฎาคม 2561
ภายใน
นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วน
16 สิงหาคม 2561 งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1
ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) ให้แต่ละส่วนงานทราบ และนาไปใช้ประโยชน์ใน
การทางานต่อไป
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2. ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561)
ลาดับ
วัน เดือน ปี
ที่
1 ภายใน
1 สิงหาคม 2561

การดาเนินการ
คณะกรรมการ ดาเนินการ
1. มีหนังสือถึงหัวหน้าส่วนงาน
1.1 แจ้งให้หัวหน้าส่วนงาน ดาเนินการจัดทา รายงานผลการดาเนินงานของ
ส่ว นงาน และการปฏิบั ติหน้า ที่ ของหัว หน้า ส่ว นงาน ประจาปีง บประมาณ พ.ศ.
2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) ตามที่คณะกรรมการกาหนดในคู่มือฯ
และจัดส่งคณะกรรมการภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
(ตามข้อ10 (3) ให้หัวหน้าส่วนงานจัดทารายงานการประเมินตนเองตามแบบ
เสนอคณะกรรมการภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ)
1.2 เสนอชื่อผู้เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมสนทนากลุ่ม ภายในวันที่ 30 ตุลาคม
2561
2. มีหนังสือถึงเลขานุการส่วนงาน ให้ดาเนินการ
2.1 จัดส่งแบบสอบถาม ตามแบบฟอร์ม ปค.4 เพื่อให้เลขานุการจัดส่งให้กับ
(1) คณะกรรมการประจาส่วนงาน
(2) ภาควิ ชา/สาขาวิ ชา (รวมทั้ งที่ มี ฐานะเที ยบเท่ าภาควิ ชา สาขาวิ ชา)
ทั้งหมดในส่วนงาน
(3) สานักงานคณบดี
โดยให้แต่ล ะกลุ่มดั งกล่า วประชุ มร่ว มกัน เพื่อตอบแบบสอบถามการ
ประเมินการบริหารงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดย
บุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4) แล้วจัดส่งให้เลขานุการส่วนงาน กลุ่มละ 1 ชุด ภายใน
23 พฤศจิกายน 2561
หลังจากนั้น เลขานุการส่วนงานรวบรวมส่งคณะกรรมการ ภายในวันที่
29 พฤศจิกายน 2561
2.2 ให้เลขานุการส่วนงาน ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเรื่องการติดตาม
และประเมินผล และขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามผ่านระบบ online
2.3 เสนอชื่อผู้เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมสนทนากลุ่ม (สายสนับสนุน) ภายในวันที่
30 ตุลาคม 2561

2

3. ฝ่ายเลขานุการ นาแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดย
นักศึกษา) (แบบฟอร์ม ปค.7) แขวนในเว็บไซต์ของสานักงานสภามหาวิทยาลัย)
ให้นักศึกษาตอบข้อมูลทาง online โดยให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามได้ถึง
ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
ภายใน
1. หัวหน้าส่วนงาน จัดส่ง รายงานผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
29 พฤศจิกายน 2561 หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560-30
กันยายน 2561) ต่อคณะกรรมการ
2. เลขานุการส่วนงาน รวบรวมเอกสารส่งให้คณะกรรมการ ดังนี้
2.1 แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (โดยบุคลากร) (แบบฟอร์ม ปค.4)
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ลาดับ
ที่

3

4

5

6
7

วัน เดือน ปี

การดาเนินการ

2.2 แบบรายงานความเป็นผู้นา (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการทางาน (โดย
หัวหน้าส่วนงาน) (แบบฟอร์ม ปค.5) (รวบรวมมาจากคณะกรรมการประจาส่วนงาน)
3. วันสุดท้ายที่นักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ
(โดยนักศึกษา) (แบบฟอร์ม ปค.7)
1 ธันวาคม 2561- คณะกรรมการ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และจัดทา
25 มกราคม 2562 ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 -30
กันยายน 2561)
ทั้งนี้รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินการต่างๆ จะดาเนินการเช่นเดียวกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยรายละเอียดวันต่างๆ จะแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
อีกครั้งหนึ่ง
ภายใน
ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ
28 มกราคม 2562 ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560-30
กันยายน 2561) เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
(ภายใน 60 วั น นับ แต่วั นที่ หัว หน้า ส่ว นงานรายงานผลการด าเนิ นงานต่ อ
คณะกรรมการ)
13 กุมภาพันธ์ 2562 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
พิจารณา ร่าง รายงานการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม
2560-30 กันยายน 2561)
13 มีนาคม 2562
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562
พิ จ ารณา รั บ รองรายการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 2/2562 วั น ที่ 13
กุมภาพันธ์ 2562
ภายใน
นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งผลการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส่วน
19 มีนาคม 2562
งาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1
ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) ให้แต่ละส่วนงานทราบ และนาไปใช้ประโยชน์ใน
การทางานต่อไป

หมายเหตุ
1. กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. รายละเอียดขั้น ตอนการดาเนินการต่างๆ ในช่ว งวันที่ 1 ธันวาคม 2561-25 มกราคม 2562 จะดาเนินการ
เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยรายละเอียดวันต่างๆ จะแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอีกครั้งหนึ่ง
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ภาคผนวก 4
รูปแบบเล่ม รายงานผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
ส่วนประกอบของรายงานผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน มีดังนี้
ลาดับที่

รายการ

1
2
3
4
5
6

ปก
คานา
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 รายงานผล
2.1 สรุปรายงานผลการดาเนินงานของส่วนงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ………..(วันที่ …………………….)
2.2 สรุปรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ………..(วันที่ …………………….)
ภาคผนวก
ภาคผนวก 1
แบบฟอร์ม ปค.1 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี (ตามแผน
มหาวิทยาลัย)
ภาคผนวก 2
แบบฟอร์ม ปค.2 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีที่หัวหน้าส่วนงาน
ลงนามกับอธิการบดี
ภาคผนวก 3
แบบฟอร์ม ปค.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
ภาคผนวก 4
แบบฟอร์ม ปค.5 แบบรายงานความเป็นผู้นา (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วน
งาน และคุณลักษณะส่ วนบุ คคล (Competency) ที่ส่ งผลต่อความสาเร็จในการ
ทางาน (โดยหัวหน้าส่วนงาน)
ภาคผนวก 5
แบบฟอร์ม ปค.6 รายงานการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาส่วนงาน
ภาคผนวก 6
ข้อมูลเบื้องต้นของส่วนงาน อาทิ ความเป็นมา จานวนบุคลากร งบประมาณ จานวน
หลักสูตร

7

จานวน
หน้า

1
1
1
1-2
1-2

หมายเหตุ สามารถ download แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์สานักงานสภามหาวิทยาลัย www.council.su.ac.th
หัวข้อ การประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
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ภาคผนวก 5
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ภาคผนวก 6
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