คูมือ
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน
มหาวิทยาลัยบูรพา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน
สภามหาวิทยาลัยบูรพา เห็นชอบแลว
ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. 2564
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คํานํา
ตามข อบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ว าด ว ยการติ ด ตามและประเมิน ผลการดํ าเนิ น งานของ
สวนงาน และการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนิ น งานของส วนงาน และการประเมิน ผลการปฏิ บั ติงานของหั วหน าสว นงานทุกป งบประมาณ โดยให
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน
จั ด ทํ า รายงานการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของส ว นงาน เสนออธิ ก ารบดี เ พื่ อ เสนอ
สภามหาวิทยาลัย และรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงานเสนอสภามหาวิทยาลัย
การติ ด ตาม และประเมิน ผลการดํ าเนิ น งานของส ว นงาน และการปฏิ บั ติงานของหั ว หน า
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในครั้งนี้ เปนการประเมินตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวย
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยใชบังคับกับสวนงานทุกสวนงาน และใชบังคับกับผูเขารับการ
แตงตั้งเปนหัวหนาสวนงาน ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนไป
ทั้งนี้ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัตงิ านของหัวหนา
สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติงานของ
หัวหนาสวนงาน ไดนําหลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
แลว มาจัดทําเลมคูมือการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน
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หลักเกณฑ ขั้นตอน การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (1 ตุลาคม ๒๕๖๔ – 30 กันยายน ๒๕๖๕)
**************
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ กําหนดใหมีการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงานในทุก
ปงบประมาณ โดยใหคณะกรรมการฯ กําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงานเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ และใหคณะกรรมการฯ พิจารณาแผนกลยุทธการ
บริหารสวนงาน พรอมทั้งตัวชี้วัด คาเปาหมาย และระดับของผลการประเมิน เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให
ความเห็นชอบเชนกัน
๑. วัตถุประสงคการติดตาม และประเมินผลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑.๑ การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน มีวัตถุประสงค ดังนี้
(๑) เพื่อติดตามและประเมินระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนงาน อันเปนผลจากการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธของสวนงานและหรือแผนอื่นของสวนงาน ที่สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
(๒) เพื่อประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(๓) เพื่อใหทราบสถานภาพ ปญหา อุปสรรคของสวนงาน และใหขอเสนอแนะ เพื่อสนับสนุน การ
ดําเนินงานของสวนงาน
๑.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน มีวัตถุประสงค ดังนี้
(๑) เพื่อประเมินระดับความสําเร็จของผลการดําเนินงานของสวนงาน
(๒) เพื่อประเมินการบรรลุตามคํารับรองการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหัวหนาสวนงาน
(๓) เพื่อประเมิน คุณลักษณะสวนบุคคล ภาวะผูนํา สมรรถนะ และพฤติกรรม ที่จําเปนตอ
การปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน
(๔) เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน สภาพปญหา และ
อุปสรรค ในการบริหารงานเพื่อใหขอมูลในการสนับสนุนใหขอเสนอแนะ และสงเสริมแกหัวหนาสวนงาน และเพื่อ
กอใหเกิดการพัฒนาดานการบริหารงาน และเสริมสรางความเขมแข็งในการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงานใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. จํานวนสวนงานและหัวหนาสวนงานที่ตองติดตามและประเมินผลฯ
๒.๑ สวนงานที่ตองติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ มีจํานวน ๓๒ สวนงาน ประกอบดวย
๑) บัณฑิตวิทยาลัย
๒) คณะการจัดการและการทองเที่ยว
๓) คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร
๔) คณะเทคโนโลยีทางทะเล
๕) คณะพยาบาลศาสตร
๖) คณะแพทยศาสตร
๗) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๘) คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
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๑๐) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๑๑) คณะวิทยาศาสตร
๑๒) คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
๑๓) คณะวิศวกรรมศาสตร
๑๔) คณะศิลปกรรมศาสตร
๑๕) คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
๑๖) คณะศึกษาศาสตร
๑๗) คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
๑๘) คณะสาธารณสุขศาสตร
๑๙) คณะอัญมณี
๒๐) คณะสหเวชศาสตร
๒๑) คณะเภสัชศาสตร
๒๒) คณะภูมิสารสนเทศศาสตร
๒๓) คณะวิทยาการสารสนเทศ
๒๔) วิทยาลัยนานาชาติ
๒๕) วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
๒๖) วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา
๒๗) คณะดนตรีและการแสดง
๒๘) สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล
๒๙) สํานักคอมพิวเตอร
๓๐) สํานักบริการวิชาการ
๓๑) สํานักหอสมุด
๓๒) สถาบันภาษา
๒.๒ หัวหนาสวนงานที่ตองติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทีไ่ ดรับแตงตั้งตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบดวย
๑) คณบดีคณะการจัดการและการทองเที่ยว
๒) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๓) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร
๔) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๕) ผูอํานวยการสถาบันภาษา
๖) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
๗) ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
๘) คณบดีคณะแพทยศาสตร
๙) คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
๑๐) ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ
๑๑) คณบดีคณะเภสัชศาสตร
๑๒) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
๑๓) คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
๑๔) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
๑๕) คณบดีคณะโลจิสติกส
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๑๗) ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร
๑๘) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
และหัวหนาสวนงานที่จะไดรับการแตงตั้ง ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้
๑๙) ผูอํานวยการสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล
๒๐) คณบดีคณะอัญมณี
๒๑) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง
๒๒) คณบดีคณะสหเวชศาสตร
๒๓) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร
๒๔) คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา
๒๕) คณบดีคณะวิทยาศาสตร
๒๖) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร (ปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณไมเกิน
หนึ่งรอยยี่สิบวัน ใหคณะกรรมการฯ พิจารณายกเวนการประเมินฯ ได)
๒๗) คณบดีคณะศึกษาศาสตร (ปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณไมเกิน
หนึ่งรอยยี่สิบวัน ใหคณะกรรมการฯ พิจารณายกเวนการประเมินฯ ได)
กรณีหวั หนาสวนงานเปนผูรักษาการในตําแหนงขางตนไมตองเขารับการประเมิน
๓. การดําเนินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
(๑) ในแต ละป งบประมาณให คณะกรรมการฯ พิจารณากําหนดหลักเกณฑ ขั้ นตอน การติ ดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ ภายในหกสิบวันกอนสิ้น
ปงบประมาณ
(๒) ให ค ณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของส ว นงานตามหลั ก เกณฑ
และขั้นตอนที่กําหนดไวใน (๑)
(๓ ) ให คณ ะกรรมการจั ดทํ ารายงานการติ ดตาม และป ระเมิ น ผลการดํ าเนิ นงาน ของ
สวนงาน ตออธิการบดี เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนั บแตวันสิ้นสุดปงบประมาณ ทั้งนี้
คณะกรรมการอาจพิจารณาใหทํารายงานรวมกับรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงานหรือ
แยกเปนคนละสวนกันก็ได
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการไม ส ามารถดํ า เนิ น การให แ ล ว เสร็ จ ตามกํ า หนดเวลาใน (๒) ให เสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อขอขยายระยะเวลาดําเนินการครั้งละไมเกินสามสิบวัน แตไมเกินสองครั้ง
๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน
(๑) ในแต ล ะป งบประมาณ ให หั วหน าส วนงานนํ าเสนอแผนกลยุ ทธ การบริ ห ารส วนงาน ตั วชี้ วั ด
คาเปาหมาย และคํารับรองการปฏิบัติหนาที่ในแตละปงบประมาณที่ไดปรับปรุงแลว ตอคณะกรรมการภายใน
เกาสิบวันกอนสิ้นปงบประมาณ
(๒) ใหคณะกรรมการเสนอแผนกลยุทธการบริหารสวนงานตาม (๑) ที่คณะกรรมการพิจารณาแลวตอ
สภามหาวิ ท ยาลั ย พร อ มทั้ งตั ว ชี้ วั ด ค าเป าหมายและระดั บ ของผลการประเมิ น เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบ
ทั้งนี้แผนกลยุทธการบริหารสวนงานที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว ใหนําไปใชในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงานตอไป
(๓) ใหกําหนดระดับของผลการประเมิน เปน ๕ ระดับ ไดแก ผานการประเมินในระดับ ดีมาก ดี พอใช
ต องปรั บ ปรุ ง และไม ผ านการประเมิ น ทั้ งนี้ การกํ าหนดหลั กเกณฑ ของระดั บ ของผลการประเมิ น ดั งกล าว
ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนด

-6(๔) องคประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน อยางนอยตองมีดังนี้
(ก) ระดับความสําเร็จของผลการดําเนินงานของสวนงาน
(ข) ระดับความสําเร็จของการบรรลุตามคํารับรองการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหัวหนาสวนงาน
(ค) คุณลักษณะสวนบุคคล ภาวะผูนํา สมรรถนะ และพฤติกรรม ที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของ
หัวหนาสวนงาน อาทิ วิสัยทัศน กลยุทธ การวางแผน การสื่อสารในองคกร ความสามารถในการแกไขปญหา
ประสิทธิภาพในการบริหาร ธรรมาภิบาล การทํางานเปนทีม กระบวนการในการขับเคลื่อน การทํางานเชิงรุก
การริเริ่มในการสรางงานใหม การผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติใหเกิดผล การทํางานใหทันตอสถานการณ การ
ใหความรวมมือและสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย การใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย ผลประโยชนทับ
ซอน จรรยาบรรณ เปนตน
(ง) องคประกอบอื่นที่ คณะกรรมการกําหนดเพิ่ มเติ ม โดยอาจคํานึ งถึงสภาพป ญหาเฉพาะของ
สวนงานนั้น ๆ ก็ได
(๕) ใหหัวหนาสวนงานจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
เสนอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ
(๖) ใหคณะกรรมการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห สอบทาน รวมทั้งแสวงหาขอมูลเพิ่มเติม โดยแสวงหา
ข อ มู ล จากผู บ ริ ห าร คณ าจารย ผู ป ฏิ บั ติ ง านในส ว นงาน นิ สิ ต ผู ใช บั ณ ฑิ ต รวมทั้ ง ผู เ กี่ ย วข อ งอื่ น
เพื่อประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการ
อาจกําหนดวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรก็ได
(๗) ให คณะกรรมการจั ดทํ ารายงานการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของหั วหน าส วนงาน เสนอสภา
มหาวิทยาลัย ภายในหกสิบวันนับแตวันที่หัวหนาสวนงานเสนอรายงานการประเมินตนเองใหคณะกรรมการแลว

-7๕. ขั้น ตอนกิ จกรรมการติ ด ตาม และประเมิน ผลการดํา เนิ น งานของสวนงาน และการปฏิ บัติ งานของ
หัวหนาสวนงาน

-8๖. ระยะเวลา การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติงานของหัวหนา
สวนงาน

๗. องคประกอบ คาน้ําหนัก และวิธีการเก็บขอมูลการติดตาม และประเมินผลฯ
๗.๑ องคประกอบ คาน้ําหนัก และวิธีการเก็บขอมูลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
องคประกอบในการติดตาม
คาน้ําหนัก
วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล
และประเมินผลฯ
รอยละ
ดานที่ ๑ ผลการดําเนินงานตาม
๕0
1. หั วหน าส วนงานรายงานผลการดํ า เนิ น งานตาม
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา ประจําป
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปงบประมาณ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสวนงาน
พ.ศ. ๒๕๖ ๕ ของส ว นงาน พร อ มสรุ ป ป ญ หา
อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา
2. คณะกรรมการฯ พิ จารณาตรวจสอบ สอบทาน
และใหคะแนน
ดานที่ ๒ ผลการดําเนินงานตาม
๒0
1. หัวหนาสวนงานรายงานผลผลการดําเนินงานตาม
นโยบายของหัวหนาสวนงานที่เสนอสภา
น โย บ าย ข อ งหั ว ห น าส ว น งา น ที่ เส น อ ส ภ า
มหาวิทยาลัยในการสรรหา
มหาวิ ท ยาลั ย ในการสรรหา พร อ มสรุ ป ป ญ หา
อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาฯ
๒. คณะกรรมการฯ พิ จารณาตรวจสอบ สอบทาน
และใหคะแนน

-9องคประกอบในการติดตาม
คาน้ําหนัก
และประเมินผลฯ
รอยละ
ดานที่ ๓ ผลการประเมินคุณภาพ
๑๕
การศึกษาภายใน
๑. รอยละของจํานวนหลักสูตรที่ผาน
เกณฑองคประกอบที่ ๑ การกํากับ
มาตรฐาน ตามเกณฑการประเมินของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (ที่ได
จากการประเมินระดับหลักสูตรป
การศึกษาลาสุด)
๒. ผลการประเมินตามเกณฑคุณภาพ
การศึกษาภายใน
๒.๑ AUN-QA ระดับหลักสูตร
ทุกหลักสูตร (กรอกแบบฟอรมตาม
เอกสารแนบ)
๒.๒ EdPEx ระดับสวนงาน
๒.๓ สภาวิชาชีพ (ระบุหลักสูตรที่
สภาวิชาชีพรับรองดวย และแจกแจงราย
หลักสูตร)
๒.๔ ระบบอื่น เชน WFME หรือ
อื่นๆ ตามที่สวนงานเขารวม (โปรดระบุ)
ดานที่ ๔ ความสําเร็จในการดําเนินการ
1๕
ตามขอเสนอแนะจากการติดตามและ
ประเมินผลฯ ของปงบประมาณที่ผานมา

วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล
หัวหนาสวนงานรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. รอยละของจํานวนหลักสูตรที่ผานเกณฑ
องคประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน ตามเกณฑการ
ประเมินของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (ที่ไดจากการ
ประเมินระดับหลักสูตรปการศึกษาลาสุด)
๒. ผลการประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษา
ภายใน
๒.๑ AUN-QA ระดับหลักสูตร
ทุกหลักสูตร (กรอกแบบฟอรมตามเอกสารแนบ)
๒.๒ EdPEx ระดับสวนงาน
๒.๓ สภาวิชาชีพ (ระบุหลักสูตรที่สภาวิชาชีพ
รับรองดวย และแจกแจงรายหลักสูตร)
๒.๔ ระบบอื่ น เช น WFME หรื อ อื่ น ๆ ตามที่
สวนงานเขารวม (โปรดระบุ)

๑. หั ว หน า ส ว นงานรายงานความคื บ หน า หรื อ
ความสํ าเร็ จในการดํ าเนิ นการตามขอเสนอแนะจาก
การติดตาม และประเมินผลฯ ในป งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔
๒. คณะกรรมการประจําสวนงาน ประเมินใหคะแนน
โดยใช เกณฑ (๑) ระดั บ การตอบสนอง (๒) ระดั บ
คุณภาพ
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ) และสงผลการประเมิน
ใหเลขานุการสวนงาน โดยจัดทําเปนเอกสารลับ
๓. คณะกรรมการฯ พิจารณาประเมินใหคะแนนโดยใช
เกณฑ (๑) ระดับการตอบสนอง (๒) ระดับคุณภาพ
(คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
ดานที่ ๕ การบริหารจัดการสวนงานตาม ไมคิดคะแนน ๑. คณะกรรมการฯ จัดสงแบบสอบถามให นิ สิตตอบ
ความคิดเห็นของนิสิต
แบบสอบถาม
๒. เก็บรวบรวมและคํานวณคะแนน
๓. คณะกรรมการฯ สอบทานคะแนน
รวม
100

-10๗.๒ องคประกอบ คาน้ําหนัก และวิธีการเก็บขอมูลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หัวหนาสวนงาน
องคประกอบในการติดตาม
คาน้ําหนัก
วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล
และประเมินผลฯ
รอยละ
ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จของผลการ
๕0
ใช ค ะแนนผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน
ดําเนินงานของสวนงาน ตามขอ ๗.๑
ดานที่ ๒ ระดับความสําเร็จของการบรรลุ
๒0
ใช คะแนนจากตั วชี้ วั ด และค าเป าหมายตามแผน
ตามคํารับรองการปฏิบัติหนาที่ใน
กลยุทธการบริหารสวนงาน
ตําแหนงหัวหนาสวนงาน
ดานที่ ๓ คุณลักษณะสวนบุคคล ภาวะ
๒0
๑ . ให หั ว ห น าส ว น งาน เขี ย น ส รุ ป ราย งาน
ผูนํา สมรรถนะ และพฤติกรรม ที่จําเปน
คุณลักษณะสวนบุคคล ภาวะผูนํา สมรรถนะ และ
ตอการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน
พฤติ กรรม ที่จําเปน ตอการปฏิบั ติงานของหัวหน า
อาทิ วิสัยทัศน กลยุทธ การวางแผน การ
สวนงาน
สื่อสารในองคกร ความสามารถในการ
๒. ใหคณาจารย และผูปฏิบัติงานสายสนับสนุน
แกไขปญหา ประสิทธิภาพในการบริหาร
วิชาการ ตอบแบบประเมิน Online
ธรรมาภิบาล การทํางานเปนทีม
กลุมที่ ๑ สวนงานที่ผลิตบัณฑิต
กระบวนการในการขับเคลื่อน การทํางาน
ใหคณาจารย ผูปฏิบัติงานสายสนับสนุน วิชาการ
เชิงรุก การริเริ่มในการสรางงานใหม การ
ตอบแบบประเมิน online ตามแบบ มบ.๕ และ
ผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติใหเกิดผล
นิสิต ตอบแบบประเมิน online ตามแบบ มบ.๖/๑
การทํางานใหทันตอสถานการณ การให
กลุมที่ ๒ สวนงานที่ไมผลิตบัณฑิต
ความรวมมือและสนองนโยบายของ
ใหคณาจารย (ในฐานะผูรับบริการ) ผูปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัย การใหความสําคัญกับผูมีสวน
สายสนับสนุนวิชาการ ตอบแบบประเมิน online
ไดสวนเสีย ผลประโยชนทับซอน
ตามแบบ มบ.๕ และนิสิต (เฉพาะสวนงานที่
จรรยาบรรณ
เกี่ยวของในฐานะผูรับบริการ) ตอบแบบประเมิน
กลุมที่ ๑ สวนงานที่ผลิตบัณฑิต
online ตามแบบ มบ.๖/๒
กลุมที่ ๒ สวนงานที่ไมผลิตบัณฑิต
๓. เชิญผูเกี่ยวของมาสนทนากลุม จํานวน ๓ กลุม
คือ
๑) คณาจารย
๒) ผูปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ
๓) นิสิต
๔. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ
ดานที่ ๔ องคประกอบอื่นๆ ตามที่
10
มหาวิทยาลัยประกาศ
รวม
100

-11๘. การแปลความหมายคะแนนการติดตาม และประเมินผลฯ
๘.1 นําคะแนนผลการดําเนินงานของสวนงาน มาคํานวณตามหลักเกณฑที่กําหนด แลวคิดคะแนนเปน
รอยละ ใชทศนิยม ๒ ตําแหนง
๘.๒ นําคะแนนผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน มาคํานวณตามหลักเกณฑที่กําหนด แลวคิด
คะแนนเปนรอยละ ใชทศนิยม ๒ ตําแหนง
๘.๓ นําคะแนนรอยละที่คํานวณไดจากขอ ๗.๑ และขอ ๗.๒ มาเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งแบงระดับ
ของผลการประเมินเปน ๕ ระดับ โดยการแปลความหมายคะแนนระดับของผลการประเมินการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน จะใชหลักเกณฑเดียวกัน ดังนี้
รอยละ
คะแนนรอยละ 8๐ ขึ้นไป
คะแนนรอยละ 7๐-๗๙
คะแนนรอยละ 6๐-๖๙
คะแนนรอยละ 50-๕๙
คะแนนนอยกวารอยละ 50

ระดับของผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ไมผานการประเมิน

๙. การจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลฯ
การจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน จะจัดทําเปนเลมเดียวกัน เพื่อใหเห็นภาพรวมการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงานทั้งหมดในมหาวิทยาลัย โดยรายงานจะประกอบดวย
๙.๑ บทสรุปผูบริหาร
๙.๒ ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หัวหนาสวนงาน
๙.๓ ผลการดําเนินงานที่มีความกาวหนา ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาของแตละสวนงาน
๙.๔ ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาในภาพรวม
๙.๕ ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
************************
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แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
จากองคประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน คณะกรรมการนํามากําหนด
รายละเอียดขั้นตอน วิธีการดําเนิน การ และการเก็บ ขอมูล การติ ดตาม และประเมิน ผลการดําเนิน งานของ
สวนงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. แนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
1.1 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน มีองคประกอบและคาน้ําหนัก ดังนี้
สวนงาน
คาน้ําหนัก
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ
(รอยละ)
มี ๕ ดาน
ดานที่ ๑ ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปงบประมาณ
๕0
พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสวนงาน
ดานที่ ๒ ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงานที่เสนอสภา
๒0
มหาวิทยาลัยในการสรรหา
ดานที่ ๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
๑๕
ดานที่ ๔ ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตามและ
1๕
ประเมินผลฯ ของปงบประมาณที่ผานมา
ดานที่ ๕ การบริหารจัดการสวนงานตามความคิดเห็นของนิสิต
ไมคิดคะแนน
รวม
100
1.2 ขั้นตอนการดําเนินการ และการเก็บขอมูล
คณะกรรมการ มีหนังสือถึงหัวหนาสวนงาน ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน พรอมแบบฟอรมตางๆ
รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน มีองคประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ ๕ ดาน ตาม
ตารางขางบนนี้ มีรายละเอียดขั้นตอนการกรอกขอมูล การเก็บขอมูล การคิดคะแนน ของแตละดาน ดังนี้
ดานที่ 1 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ ของสวนงาน (คาน้ําหนักรอยละ ๕0)
1) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1.1) ขั้นตอนการเก็บขอมูลของสวนงาน
1.1.1) สวนงานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสวนงาน
1.1.2) มหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน
1.2) ขั้นตอนการเก็บขอมูลของคณะกรรมการ
1.2.1) หัวหนาสวนงานเสนอรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
บูรพา ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสวนงาน ตามแบบฟอรม มบ.๒ พรอมสรุป ปญ หา อุปสรรค
แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ และคิดคะแนนตามหลักเกณฑที่กําหนด
1.2.2) หัวหนาสวนงาน รวบรวมดานที่ 1 เพื่อนําไปจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน และการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน และนําเสนอคณะกรรมการตอไป

-132) การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
สําหรับปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวล
นํามาพิจารณาประกอบการจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
ดานที่ 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงานที่เสนอสภามหาวิทยาลัยใน
การสรรหา (คาน้ําหนักรอยละ ๒0)
1) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1.1) หัวหนาสวนงาน กรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงานที่
เสนอสภามหาวิทยาลัยในการสรรหา โดยนําขอมูลมากรอกในแบบฟอรม มบ.๓
พร อ มสรุ ป ป ญ หา อุ ป สรรค แนวทางการแก ไขป ญ หา ฯลฯ และคิ ด คะแนนตาม
หลักเกณฑที่กําหนด
1.2) หัวหนาสวนงาน รวบรวมดานที่ 2 เพื่อนําไปจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ
สวนงาน และการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน และนําเสนอคณะกรรมการตอไป
2) การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
สําหรับป ญหา อุป สรรค แนวทางการแกไขปญ หา ฯลฯ คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนํ า มาพิ จ ารณาประกอบการจั ด ทํ า รายงานผลการติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยตอไป
ดานที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (คาน้ําหนักรอยละ ๑๕)
1) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
หัวหนาสวนงาน นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 256๔ ตาม
แบบ มบ.๔ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑.๑ รอยละของจํานวนหลักสูตรที่ผานเกณฑองคประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน ตาม
เกณฑการประเมินของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (ที่ไดจากการ
ประเมินระดับหลักสูตรปการศึกษาลาสุด)
๑.๒ ผลการประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาภายใน
๑.๒.๑ AUN-QA ระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
๑.๒.๒ EdPEx ระดับสวนงาน
๑.๒.๓ สภาวิชาชีพ (ระบุหลักสูตรที่สภาวิชาชีพรับรองดวย และแจกแจงรายหลักสูตร)
๑.๒.๔ ระบบอื่น เชน WFME หรือ อื่นๆ ตามที่สวนงานเขารวม (โปรดระบุ)
พรอมสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ
2) การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ใช คะแนนตามที่คณะกรรมการประเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายใน แจ ง
อยางเปนทางการ (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
สําหรับป ญหา อุป สรรค แนวทางการแกไขปญ หา ฯลฯ คณะกรรมการจะรวบรวมและ
ประมวลนํ า มาพิ จ ารณาประกอบการจั ด ทํ า รายงานผลการติ ด ตาม และประเมิ น ผลฯ และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยตอไป

-14ดานที่ ๔ ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ
ของปงบประมาณที่ผานมา (คาน้ําหนักรอยละ 1๕)
เพื่ อให การดํ าเนิ น งานของส ว นงานมี การปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาอย างต อเนื่ อ ง จึ งกําหนดให
หั ว หน าส วนงานจั ด ทํ ารายงานความความสํ าเร็ จ ในการดํ าเนิ น การตามขอเสนอแนะจากการติ ด ตาม และ
ประเมินผลฯ ของปงบประมาณที่ผานมา
ขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ มาจาก 2 สวน คือ
(1) ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
(2) ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสวนงานในภาพรวม
1) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1.1) หั ว หน าส ว นงาน รายงานความคื บ หน าหรื อ ความสํ าเร็ จ ในการดํ าเนิ น การตาม
ขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
พร อ มสรุ ป ป ญ หา อุ ป สรรค แนวทางการแก ไขป ญ หา ฯลฯ หลั ง จากนั้ น จั ด ส งให
คณะกรรมการประจําสวนงานประเมินใหคะแนน
1.2) คณะกรรมการประจําสวนงาน พิจารณารายงานความคืบหนาหรือความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ และประเมินให
คะแนนโดยใชเกณฑ (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
(1) ระดับการตอบสนอง
(2) ระดับคุณภาพ
1.3) คณะกรรมการประจํ าส ว นงาน ส งรายงานความคืบ หน าหรือ ความสํ าเร็จ ในการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ พรอมคะแนนการ
ประเมิน ใหเลขานุการสวนงาน โดยจัดทําเปนเอกสารลับ
1.4) เลขานุการสวนงาน สงรายงานความคืบหนาหรือความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ พรอมคะแนนการประเมิน ให
คณะกรรมการ
2) การพิจารณาของคณะกรรมการ
2.1) คณะกรรมการ พิจารณารายงานความคืบหนาหรือความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
2.2) คณะกรรมการ พิจารณาประเมินใหคะแนนโดยใชเกณฑ (คาคะแนนแปลงเปนรอยละ)
(1) ระดับการตอบสนอง
(2) ระดับคุณภาพ
สําหรับปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา ฯลฯ คณะกรรมการจะรวบรวมและประมวล
นํามาพิจารณาประกอบการจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
ดานที่ ๕ การบริหารจัดการสวนงานตามความคิดเห็นของนิสิต (ไมคิดคะแนน)
การบริห ารจั ด การการให บ ริการของส วนงานส วนใหญ ดํ าเนิ น การเพื่ อให นิ สิ ต ได รับ ความ
สะดวก เอื้ออํานวยตอการเรียนการสอน การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย ฯลฯ การรับฟงความคิดเห็นจากนิสิตจึง
เปนสวนสําคัญที่จะนํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของสวนงานและหัวหนาสวนงานตอไป

-151) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1.1) คณะกรรมการ แจงเลขานุการสวนงาน/สโมสรนิสิตของสวนงาน ใหประชาสัมพันธ
ให นิ สิตทราบเรื่องการติดตาม และประเมินผลการดําเนิ นงานของสวนงาน และการปฏิบั ติงานของหั วหน า
ส ว นงาน และเข า มาตอบแบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของหั ว หน า ส ว นงาน (โดยนิ สิ ต ) (แบบฟอร ม
มบ.๖/๑ หรือแบบ มบ.๖/๒) ผานระบบ online
1.2) ฝายเลขานุการ ทําหนังสือแจงสโมสรนิสิตประจําสวนงานประชาสัมพันธใหนิสิตมา
ตอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน (โดยนิสิต) (แบบฟอรม มบ.๖/๑ หรือแบบ มบ.๖/๒)
ผานระบบ online
1.3) นิสิต ตอบแบบประเมินฯ ผานระบบ online
2) การพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ มอบหมายฝายเลขานุการ รวบรวมขอมูลการตอบแบบประเมินฯ ของนิสิต
วิเคราะหขอมูล และสรุปผลขอมูลของแตละสวนงาน
สํ า หรั บ ป ญ หา อุ ป สรรค แนวทางการแก ไขป ญ หาและข อ เสนอแนะต า งๆ ของนิ สิ ต
คณะกรรมการจะรวบรวม และดําเนินการ อาทิ
(1) เสนอมหาวิทยาลัยนําไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
(2) นํามาพิจารณาประกอบการจัดทํารายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ และ
เสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
******************
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แนวทาง ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน
จากองคประกอบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหั วหนาสวนงาน คณะกรรมการ
นํ ามากําหนดรายละเอีย ดขั้น ตอน วิธี การดํ าเนิ น การ และการเก็บ ขอมู ล การติ ด ตาม และประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. แนวทาง ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน
ใหหัวหนาสวนงานจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบ มบ.๑ เพื่อเสนอคณะกรรมการภายใน
หกสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ
1.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน มีองคประกอบและคาน้ําหนัก ดังนี้
หัวหนาสวนงาน
องคประกอบในการประเมินผลฯ มี ๔ ดาน
คาน้ําหนัก
(รอยละ)
ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จของผลการดําเนินงานของสวนงาน
๕0
ดานที่ ๒ ระดับความสําเร็จของการบรรลุตามคํารับรองการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
๒๐
หัวหนาสวนงาน
ดานที่ ๓ คุณลักษณะสวนบุคคล ภาวะผูนํา สมรรถนะ และพฤติกรรม ที่จําเปนตอการ
๒๐
ปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน อาทิ วิสัยทัศน กลยุทธ การวางแผน การสื่อสารใน
องคกร ความสามารถในการแกไขปญหา ประสิทธิภาพในการบริหาร ธรรมาภิบาล
การทํางานเปนทีม กระบวนการในการขับเคลื่อน การทํางานเชิงรุก การริเริ่มในการ
สรางงานใหม การผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติใหเกิดผล การทํางานใหทันตอ
สถานการณ การใหความรวมมือและสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย การให
ความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย ผลประโยชนทับซอน จรรยาบรรณ
ดานที่ ๔ องคประกอบอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ
๑๐
รวม
100
1.2 ขั้นตอนการดําเนินการ และการเก็บขอมูล
คณะกรรมการ มีหนังสือถึงหัวหนาสวนงาน ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน และ
การปฏิบตั ิงานของหัวหนาสวนงาน พรอมแบบฟอรมตางๆ
รายงานผลการดําเนินงานในสวนของหัวหนาสวนงาน มีองคประกอบในการประเมินผลฯ ๔ ดาน
ตามตารางขางบนนี้ มีรายละเอียดขั้นตอนการกรอกขอมูล การเก็บขอมูล การคิดคะแนน ของแตละดาน ดังนี้
ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จของผลการดําเนินงานของสวนงาน (คาน้ําหนักรอยละ ๕0)
ใชคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ตามขอ ๗.๑ นํามาคิด
รอยละ ๕0

-17ดานที่ ๒ ระดับความสําเร็จของการบรรลุตามคํารับรองการปฏิ บัติหน าที่ในตําแหน งหัวหน า
สวนงาน (คาน้ําหนักรอยละ ๒0)
ใชคะแนนจากระดับความสําเร็จของการบรรลุตามคํารับรองการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
หัวหนาสวนงาน นํามาคิด รอยละ ๒0
ด า นที่ ๓ คุ ณ ลั ก ษณะส วนบุ ค คล ภาวะผู นํ า สมรรถนะ และพฤติ ก รรม ที่ จํ าเป น ต อ การ
ปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน อาทิ วิสัยทัศน กลยุทธ การวางแผน การสื่อสารในองคกร ความสามารถใน
การแกไขปญหา ประสิทธิภาพในการบริหาร ธรรมาภิบาล การทํางานเปนทีม กระบวนการในการขับเคลื่อน การ
ทํางานเชิงรุก การริเริ่มในการสรางงานใหม การผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติใหเกิดผล การทํางานใหทันตอ
สถานการณ การใหความรวมมือและสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย การใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย
ผลประโยชนทับซอน จรรยาบรรณ (คาน้ําหนักรอยละ ๒0)
ใหหัวหนาสวนงาน เขียนสรุปรายงานคุณลักษณะสวนบุคคล ภาวะผูนํา สมรรถนะ และ
พฤติกรรม ที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน
1) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1.1) หัวหนาสวนงานเขียนสรุปรายงานคุณลักษณะสวนบุคคล ภาวะผูนํา สมรรถนะ
และพฤติกรรม ที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน อาทิ วิสัยทัศน กลยุทธ การวางแผน ฯลฯ ที่มี
ผลตอความสําเร็จในการทํางาน ประมาณ ๒-๓ หนากระดาษ A๔
หลังจากนั้นจัดสงใหคณะกรรมการประจําสวนงานประเมินใหคะแนน
๑.๒) คณะกรรมการประจําสวนงาน พิจารณารายงานฯ และประเมินใหคะแนน
๑.๓) คณะกรรมการประจําสวนงาน สงรายงานฯ พรอมคะแนน ใหเลขานุการสวนงาน
โดยจัดทําเปนเอกสารลับ
๑.๔) เลขานุการสวนงาน สงรายงานฯ พรอมคะแนน ที่ไดจากคณะกรรมการประจํา
สวนงาน (ที่เปนเอกสารลับ) ใหคณะกรรมการ
๑.๕) ใหคณาจารย ผูปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ ตอบประเมิน Online ตามแบบ
มบ.๕
๑.๖ ) เชิ ญ ผู เ กี่ ย วข อ งมาสนทนากลุ ม จํ า นวน ๓ กลุ ม คื อ (๑ ) คณ าจารย
(๒) ผูปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ และ (๓) นิสิต พรอมบันทึกขอมูลการสนทนากลุมตามแบบ มบ.๗
๒) การพิจารณาของคณะกรรมการ
๒.๑) คณะกรรมการพิจารณารายงานคุณ ลักษณะสวนบุ คคล ภาวะผู นํา สมรรถนะ
และพฤติกรรม ที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน
๒.๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินจากคณาจารย และผูปฏิบัติงานสาย
สนับสนุนวิชาการ
๒.๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินจากนิสิต
๒.๓) คณะกรรมการพิจารณาจากการเชิญผูเกี่ยวของมาสนทนากลุม (focus group)
๒.๔) คณะกรรมการพิจารณาประเมินใหคะแนน
ดานที่ ๔ องคประกอบอื่นๆ (คาน้ําหนักรอยละ ๑0)
องคประกอบอื่นตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ โดยคํานึงถึงสภาพปญหาเฉพาะของสวนงาน
นั้นๆ
********************
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แบบฟอรมที่ใชในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน
แบบฟอรมที่ใชในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติงานของ
หัวหนาสวนงาน มีดังนี้
ชื่อยอ
มบ.๑
มบ.๒
มบ.๓
มบ.๔
มบ.๕
มบ.๖
มบ.๗
มบ.๘

ชื่อแบบฟอรม
แบบรายงานการประเมินตนเอง
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสวนงาน
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงานที่เสนอสภามหาวิทยาลัย
ในการสรรหา
แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
แบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของหั ว หน าส ว นงาน (โดยคณาจารย แ ละผู ป ฏิ บั ติ งาน
สายสนับสนุนวิชาการ)
แบบประเมินการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน (โดยนิสิต) โดยแบงเปน มบ.๖/๑ และ
มบ.๖/๒
แบบบันทึกขอมูลการสนทนากลุม
แบบรายงานสรุปรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน

แบบ มบ.๑

รายงานการประเมินตนเอง
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน
มหาวิทยาลัยบูรพา

(ชื่อหัวหนาสวนงาน)
(ตําแหนง)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

เสนอ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน

2

คํานํา

(ลงชื่อ)
(วันที่ เดือน ป)

3

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ

ขอมูลสวนงาน
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
ดานที่ ๑ ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสวนงาน พรอมทั้งสรุปปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
ดานที่ ๒ ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงานที่เสนอสภามหาวิทยาลัย
ในขณะสรรหา พรอมทั้งสรุปปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข พรอมทั้งสรุปปญหา
อุปสรรค และแนวทางแกไข
ดานที่ ๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ดานที่ ๔ ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตามและ
ประเมินผลฯ ของปงบประมาณที่ผานมา พรอมทั้งสรุปปญหา อุปสรรค
และแนวทางแกไข
ดานที่ ๕ การบริหารจัดการสวนงานตามความคิดเห็นของนิสิต
การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน
ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จของผลการดําเนินงานของสวนงาน พรอมทั้งสรุปปญหา
อุปสรรค และแนวทางแกไข
ดานที่ ๒ ระดับความสําเร็จของการบรรลุตามคํารับรองการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
หัวหนาสวนงาน
ดานที่ ๓ คุณลักษณะสวนบุคคล ภาวะผูนํา สมรรถนะ และพฤติกรรม ที่จําเปนตอ
การปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน อาทิ วิสัยทัศน กลยุทธ การวางแผน การสื่อสาร
ในองคกร ความสามารถในการแกไขปญหา ประสิทธิภาพในการบริหาร ธรรมาภิบาล
การทํางานเปนทีม กระบวนการในการขับเคลื่อน การทํางานเชิงรุก การริเริ่มในการ
สรางงานใหม การผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติใหเกิดผล การทํางานใหทันตอ
สถานการณ การใหความรวมมือและสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย การให
ความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย ผลประโยชนทับซอน จรรยาบรรณ
ดานที่ ๔ องคประกอบอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ
ผลงานที่ประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จตามเปาหมาย อุปสรรค ขอเสนอแนะ
๑. กิจกรรม/โครงการ/งานที่ทําไดดีและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
๒. กิจกรรม/โครงการ/งานที่ยังทําไดไมดีหรือยังไมประสบความสําเร็จหรือยังไมไดทํา
๓. อุปสรรค ขอจํากัด และความลําบากใจในการทํางานในหนาที่หัวหนาสวนงาน
๔. กิจกรรม/โครงการ/งานที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงในปงบประมาณถัดไป
๕. ขอเสนอแนะ หรือความตองการการสนับสนุนจากอธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย

หนา
ก
ข
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ขอมูลสวนงาน
-

การจัดตั้งและพัฒนาการ
สถานภาพในป ๒๕๖๔ เกี่ยวกับหลักสูตร จํานวนนิสิตเมื่อเทียบกับแผนการรับตาม มคอ.๒
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
สถานภาพดานการวิจัยซึ่งเนนในเชิงผลลัพธและผลกระทบ
สถานภาพดานการบริการวิชาการซึ่งเปนการบริการวิชาการที่สรางรายไดหรือสรางความเขมแข็ง
แกสังคมหรือชุมชน
- สถานภาพดานการบรรลุเปาหมาย (Achievement) ที่สําคัญ
- สถานภาพดานบุคลากร ดานการงบประมาณ ดานการเงิน
- ขอมูลเกี่ยวกับการจัดอันดับหรือการประเมินสวนงาน โดยใหเปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา
(อาจเปรียบเทียบยอนหลังอยางนอย ๓ ปงบประมาณก็ได) และขอมูลอื่นที่สวนงานเห็นสมควร

การประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
ดานที่ ๑ ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสวนงาน พรอมทั้งสรุปปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข (โปรดกรอกขอมูล
ในแบบ มบ.๒) และนําผลจากการกรอกในแบบ มบ.๒ มาสรุปในภาพรวม โดยระบุตัวชี้วัดที่ยังไมบรรลุ
เปาหมาย และระบุปญหาและอุปสรรคที่ทําใหไมบรรลุเปาหมาย

5

ดานที่ ๒ ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงานที่เสนอสภามหาวิทยาลัย
ในการสรรหา พรอมทั้งสรุปปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข (โปรดกรอกขอมูลในแบบ
มบ.๓) นําผลจากการกรอกในแบบ มบ.๓ มาสรุปในภาพรวม โดยระบุตัวชี้วัดที่ยังไมบรรลุ
เปาหมาย และระบุปญหาและอุปสรรคที่ทําใหไมบรรลุเปาหมาย

สวนที่ ๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ใหระบุระบบที่ใชในการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดับสวนงาน
(กรอกขอมูลในแบบ มบ.๔)

สวนที่ ๔ ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการติดตามและ
ประเมินผลฯ ของปงบประมาณที่ผานมา พรอมทั้งสรุปปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข

สวนที่ ๕ การบริหารจัดการสวนงานตามความคิดเห็นของนิสิต (คณะกรรมการฯ จัดสง
แบบสอบถามใหนิสิตตอบแบบสอบถาม)
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ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน
ดานที่ ๑ ระดับความสําเร็จของผลการดําเนินงานของสวนงาน (ฝายเลขานุการเปน
ผูกรอก)
ดานที่ ๒ ระดับความสําเร็จของการบรรลุตามคํารับรองการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
หัวหนาสวนงาน (ใหรายงานผลตามตัวชี้วัด และคาเปาหมายตามแผนกลยุทธการบริหารสวนงาน)
ดานที่ ๓ คุณลักษณะสวนบุคคล ภาวะผูนํา สมรรถนะ และพฤติกรรม ที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน อาทิ วิสัยทัศน กลยุทธ การวางแผน การสื่อสารในองคกร
ความสามารถในการแกไขปญหา ประสิทธิภาพในการบริหาร ธรรมาภิบาล การทํางานเปนทีม
กระบวนการในการขับเคลือ่ น การทํางานเชิงรุก การริเริ่มในการสรางงานใหม การผลักดันนโยบาย
สูการปฏิบัติใหเกิดผล การทํางานใหทันตอสถานการณ การใหความรวมมือและสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัย การใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสว นเสีย ผลประโยชนทบั ซอน จรรยาบรรณ (ตาม
รายละเอียดตารางรายชื่อสวนงานและกลุมผูใหความคิดเห็นตามแบบประเมิน มบ.๕ มบ.๖/๑
และ มบ.๖/๒)

ดานที่ ๔ องคประกอบอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ (ใหรายงานผลตามที่มหาวิทยาลัย
ประกาศ)
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ผลงานที่ประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จตามเปาหมาย อุปสรรค ขอเสนอแนะ
โปรดตอบคําถามดังตอไปนี้

๑. กิจกรรม/โครงการ/งานที่ทําไดดีและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย จํานวนไม
เกิน ๓ เรื่อง เรียงลําดับจากดีมากลงมา และมีปจจัยใดที่สงผลตอความสําเร็จนั้น

๒. กิจกรรม/โครงการ/งานที่ยังทําไดไมดีหรือยังไมประสบความสําเร็จหรือยังไมไดทํา
จํานวนไมเกิน ๓ เรื่อง เรียงลําดับจากทําไดไมดมี ากที่สุดลงมา และปจจัยหรือขอจํากัดใด
ที่สงผลตอความไมสําเร็จนั้น
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๓. อุปสรรค ขอจํากัด และความลําบากใจในการทํางานในหนาที่หัวหนาสวนงาน มี
อะไรบาง โปรดแจงใหเห็นชัดเจน (อาทิ ดานนโยบาย ดานกฎระเบียบ ดานระบบงาน
ดานงบประมาณ ดานผูปฏิบัติงาน เปนตน) และหากสามารถระบุวิธีการแกไขหรือขอเสนอแนะ
โปรดระบุดวย

๔. กิจกรรม/โครงการ/งานที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงในปงบประมาณถัดไป

๕. ขอเสนอแนะ หรือความตองการการสนับสนุนจากอธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย

แบบ มบ.๒
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสวนงาน
สวนงาน .............................................................
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (1 ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง 30 กันยายน ๒๕๖๕)
(1)

เปาหมาย
ยุทธศาสตร/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

(2)

ผลการ
ดําเนินงาน

(3)

ผลการดําเนินงาน/
เปาหมาย
(2)/(1)

(4)

รอยละของ
เปาหมายหรือ
สัดสวนเมื่อเทียบ
กับระยะเวลา
ที่กําหนด
% ของ (3)

ยุทธศาสตรที่ 1
กลยุทธที่ …
ตัวชี้วดั ที่ ...
ตัวชี้วดั ที่ ...
ตัวชี้วดั ที่ ...
ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3

คะแนนผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน

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

(5)

คะแนน

(๖)
คะแนนของ
คณะกรรมการฯ

สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา
ปญหา/อุปสรรค

แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา

1
2
3

สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย
ใหการชวยเหลือหรือสนับสนุน

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

วิธีการคิดคะแนนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (ชองคะแนน (๕))
จําแนกวิธีการคิดคะแนนเปน ๒ วิธี คือ กําหนดคาเปาหมายเปนรอยละ และกําหนดคาเปาหมายเปนระยะเวลา
ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย
(กําหนดเปนรอยละ)
ดําเนินการสําเร็จสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 10 ขึ้นไป หรือ
สูงกวาเปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว
ดําเนินการสําเร็จสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 1-10 หรือ
สูงกวาเปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว
ดําเนินการสําเร็จเทากับเปาหมายที่กําหนดไว
ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 1-10 หรือต่ํากวา
เปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว
ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 10 ขึ้นไป หรือต่ํา
กวาเปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว
ไมไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว
ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตามแผนงาน โครงการที่
นําเสนอ/ที่กําหนดไว หรือไมไดกําหนดเปาหมาย

คะแนน
ที่ได
5.00
4.50
3.50
2.50
1.00
0
N/A

ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย
(กําหนดเปนระยะเวลา)
ดําเนินการแลวเสร็จกอนระยะเวลาที่กําหนด 3 เดือนขึ้นไป หรือ
แลวเสร็จกอนระยะเวลาตามเกณฑที่ตกลงไว
ดําเนินการแลวเสร็จกอนระยะเวลาที่กําหนด 1 เดือนขึ้นไป หรือ
แลวเสร็จกอนระยะเวลาตามเกณฑที่ตกลงไว
ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
ดําเนิน การแลวเสร็จหลังระยะเวลาที่กําหนด 1 เดือนขึ้นไป หรือ
แลวเสร็จหลังระยะเวลาตามเกณฑที่ตกลงไว
ดําเนิน การแลวเสร็จหลังระยะเวลาที่กําหนด 3 เดือนขึ้นไป หรือ
แลวเสร็จหลังระยะเวลาตามเกณฑที่ตกลงไว
ไมไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว
ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตามแผนงาน โครงการที่
นําเสนอ/ที่กําหนดไว หรือไมไดกําหนดเปาหมาย

คะแนน
ที่ได
5.00
4.50
3.50
2.50
1.00
0
N/A

- ตัวอยางวิธีการกรอกแบบ มบ.๒ -

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

(1)
เปาหมาย

(2)
(3)
(4)
ผลการ ผลการดําเนินงาน/
รอยละของ
ดําเนินงาน
เปาหมาย
เปาหมายหรือสัดสวนเมื่อ
(2)/(1)
เทียบกับระยะเวลาที่กําหนด
% ของ (3)

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการวิจัย และการบริการวิชาการ
กลยุทธที่ 1.1 การกําหนดทิศทางการวิจัยอยางมีเปาหมาย และตอบโจทยประเทศ
ตัวชี้วัดที่ ๑ จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพและปรากฏอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ 1 บทความ 1 บทความ
ตัวชี้วัดที่ ๒ รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการตีพมิ พในฐานขอมูลนานาชาติ

รอยละ 80 รอยละ 70

1/1 =1.0
70/80 = 0.88

คะแนนรวม
คะแนนผลการดําเนินงาน

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน

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

1.0 x 100 = 100
เทากับเปาหมาย
0.88 x 100 = 88
ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 12

(5)
คะแนน

3.50
1.00
4.50
4.50/2=
2.25
45.00

(๖)
คะแนนของ
คณะกรรมการฯ

แบบ มบ.๓
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงานที่เสนอสภามหาวิทยาลัยในการสรรหา
สวนงาน .............................................................
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (1 ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง 30 กันยายน ๒๕๖๕)

ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงานที่เสนอสภามหาวิทยาลัยในการสรรหา
(โปรดระบุตัวชี้วัดของนโยบายแตละขอดวย)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน/
เปาหมาย

รอยละของ
เปาหมายหรือ
สัดสวนเมื่อเทียบ
กับระยะเวลา
ที่กําหนด

คะแนน

(2)/(1)

คะแนนของคณะ
กรรมการฯ

% ของ (3)

๑.
ตัวชี้วดั ที่ ...
๒.
ตัวชี้วดั ที่ ...
๓.
ตัวชี้วดั ที่ ...

คะแนนผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน

(๖)

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

หมายเหตุ
๑. ใหหัวหนาสวนงานเลือกผลการดําเนินงานที่เสนอตอสภามหาวิทยาลัยพรอมทั้งตัวชี้วัดและคาเปาหมายสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งอาจเสนอ
คาเปาหมายไดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามที่เห็นสมควร
๒. กรณีเปาหมายที่เสนอผลการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัยเชิงคุณภาพใหระบุผลการดําเนินงานตอเปาหมายเปนคารอยละดวยและใหรายละเอียดเพิ่มเติม
ในเอกสารแนบ
๓. ตัวชี้วัดแตละขออาจมีมากกวาที่เสนอไวก็ได

สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา
ปญหา/อุปสรรค

แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา

1
2
3

สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยและ/หรือสภามหาวิทยาลัย
ใหการชวยเหลือหรือสนับสนุน

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

วิธีการคิดคะแนนผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงาน (ชอง (๕))
จําแนกวิธีการคิดคะแนนเปน ๒ วิธี คือ กําหนดคาเปาหมายเปนรอยละ และกําหนดคาเปาหมายเปนระยะเวลา
ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย
คะแนน
(กําหนดเปนรอยละ)
ที่ได
ดําเนินการสําเร็จสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 10 ขึ้นไป หรือ
5.00
สูงกวาเปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว
ดําเนินการสําเร็จสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 1-10 หรือ
4.50
สูงกวาเปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว
ดําเนินการสําเร็จเทากับเปาหมายที่กําหนดไว
3.50
ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 1-10 หรือต่ํากวา
2.50
เปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว
ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 10 ขึ้นไป หรือต่ํา
1.00
กวาเปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว
ไมไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว
0
ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตามแผนงาน โครงการที่
N/A
นําเสนอ/ที่กําหนดไว
หมายเหตุ
- กรณีที่ไมไดกําหนดเปาหมายไว แตทําสําเร็จ
ใหคิดคะแนน ๓.๕๐
- กรณีที่ไมไดกําหนดเปาหมายไว แตทําสําเร็จเปนบางสวน ใหคิดคะแนน ๒.๕๐

ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเปาหมาย
(กําหนดเปนระยะเวลา)
ดําเนินการแลวเสร็จกอนระยะเวลาที่กําหนด 3 เดือนขึ้นไป หรือ
แลวเสร็จกอนระยะเวลาตามเกณฑที่ตกลงไว
ดําเนินการแลวเสร็จกอนระยะเวลาที่กําหนด 1 เดือนขึ้นไป หรือ
แลวเสร็จกอนระยะเวลาตามเกณฑที่ตกลงไว
ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
ดําเนิน การแลวเสร็จหลังระยะเวลาที่กําหนด 1 เดือนขึ้นไป หรือ
แลวเสร็จหลังระยะเวลาตามเกณฑที่ตกลงไว
ดําเนิน การแลวเสร็จหลังระยะเวลาที่กําหนด 3 เดือนขึ้นไป หรือ
แลวเสร็จหลังระยะเวลาตามเกณฑที่ตกลงไว
ไมไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว
ไมไดรับอนุมัติ หรือ เห็นชอบใหดําเนินการตามแผนงาน โครงการที่
นําเสนอ/ที่กําหนดไว

คะแนน
ที่ได
5.00
4.50
3.50
2.50
1.00
0
N/A

- ตัวอยางวิธีการกรอกแบบ มบ.๓ ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนาสวนงานที่เสนอสภามหาวิทยาลัยในการ
สรรหา
(โปรดระบุตัวชี้วัดของนโยบายแตละขอดวย)
นโยบายการดําเนินการเพื่อพัฒนาสวนงาน
1. จํานวนศิษยเกาที่ไดรับการพัฒนา
2. จํานวนสวนงานที่มรี ายไดทางอื่นมากกวารอยละ ๒๐
การดําเนินการเพื่อแกไขปญหาสวนงาน
3. การปรับปรุงอาคารจอดรถขนาดใหญ
คะแนนผลการดําเนินงาน

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และใหคะแนน

(1)
เปาหมาย

(2)
ผลการ
ดําเนินงาน

(3)
ผลการดําเนินงาน/
เปาหมาย
(2)/(1)

(4)
รอยละของ
เปาหมายหรือสัดสวนเมื่อ
เทียบกับระยะเวลาที่กําหนด
% ของ (3)

(5)
คะแนน

100 คน

120 คน

120/100 = 1.20

5.00

10 สวนงาน

9 สวนงาน

9/10 = 0.90

1.20 x 100 = 120
สูงกวาเปาหมายรอยละ 20
0.90 x 100 = 90
ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 10
แลวเสร็จกอนเวลา 1 เดือน

4.50
10.50
10.50/3=
3.50
70.00

ม.ค. 6๓
คะแนนรวม

ธ.ค. 6๒

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

1.00

(๖)

คะแนนของ
คณะ
กรรมการฯ

แบบ มบ.๔
แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สวนงาน ...............................................................................................................
ปการศึกษา ............................ ระหวางวันที่ ..................................................................................................
๑. สวนงานที่ผลิตบัณฑิต
๑.๑ รอยละของจํานวนหลักสูตรที่ผานเกณฑองคประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน ตามเกณฑการ
ประเมินของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (ที่ไดจากการประเมิน
ระดับหลักสูตรปการศึกษาลาสุด) คือ
๑.๒ ผลการประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาภายใน
๑.๒.๑ AUN-QA ระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร (กรอกแบบฟอรมตามเอกสารแนบ)
๑.๒.๒ EdPEx ระดับสวนงาน
ผลการประเมินในภาพรวมดานกระบวนการ (Process Scoring Band) =........... คะแนน
(ระดับ ......... Band)
ผลการประเมินในภาพรวมดานผลลัพธ (Result Scoring Band) =......... คะแนน
(ระดับ ......... Band)
๑.๒.๓ สภาวิชาชีพ (ระบุหลักสูตรที่สภาวิชาชีพรับรองดวย และแจกแจงรายหลักสูตร)
ไดรับการรับรองมีกําหนด..........ป
๑.๒.๔ ระบบอื่น เชน WFME หรือ อื่นๆ ตามที่สวนงานเขารวม (โปรดระบุ)

๒. สวนงานที่ไมไดผลิตบัณฑิต
- ใหรายงานผลการประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ดังนี้
ระดับการประเมินในภาพรวมดานกระบวนการ (Process Scoring Band) =
ระดับการประเมินในภาพรวมดานผลลัพธ (Result Scoring Band) =
ขอเสนอแนะอื่นๆ ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน:

ลงชื่อหัวหนาสวนงาน

วันที่

หมายเหตุ ใชคะแนนที่ไดรับแจงอยางเปนทางการจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สรุปผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ปการศึกษา ๒๕๖๔
สวนงาน............................... ปการศึกษา.............................
หลักสูตร

คะแนนประเมินรวมของหลักสูตร

1.
2.
3.
4.
5.

หมายเหตุ : ใหกรอกคะแนนผลการดําเนินการทุกหลักสูตรของคณะที่เปดสอนอยู

แบบ มบ.๕
(ประเมินออนไลน)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน
สําหรับ คณาจารย และผูปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ
คําชี้แจง
แบบประเมินนี้ เปนสวนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน ปงบประมาณ ๒๕๖๕
ดานที่ ๒ คุณลักษณะสวนบุคคล ภาวะผูนํา สมรรถนะ และพฤติกรรม ที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน
อาทิ วิสัยทัศน กลยุทธ การวางแผน การสื่อสารในองคกร ความสามารถในการแกไขปญหา ประสิทธิภาพในการ
บริหาร ธรรมาภิบาล การทํางานเปนทีม กระบวนการในการขับเคลื่อน การทํางานเชิงรุก การริเริ่มในการสรางงานใหม
การผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติใหเกิดผล การทํางานใหทันตอสถานการณ การใหความรวมมือและสนองนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย การใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย ผลประโยชนทับซอน จรรยาบรรณ
โปรดทําเครื่องหมายในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานตามความเปนจริง
ระดับความเห็น
มาก มาก ปาน นอย นอย N/A
รายละเอียดที่ประเมิน
ขอ
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
4
2
5
3
1
1. ลักษณะผูนําและภาวะผูนํา
1.1 มีทักษะ และความรูในการบริหาร
1.2 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย
1.3 สงเสริมการทํางานเปนทีม
1.4 มีการตัดสินใจและการแกปญหาที่เหมาะสมกับ
สถานการณ
1.5 รับฟงปญหาและสามารถแกไขปญหาของหนวยงาน
2. การพัฒนาองคกร
2.1 มีการวางแผนอัตรากําลัง การคัดเลือกบุคคลใหตรงกับงาน
และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล
2.2 มีการวางแผนและกําหนดเปาหมายการบริหารจัดการ
อยางชัดเจน
2.3 สนับสนุนใหมีการนําระบบสารสนเทศมาใชในการ
บริหารจัดการ
2.4 มีการบริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.๕ มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก อาคาร
สถานที่ที่สนับสนุนการเรียนการสอน/การปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ
2.๖ สงเสริมการพัฒนาบุคลากร
2.๗ กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานให
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
2.๘ นําผลการประเมินมาทบทวนนโยบาย ปรับปรุง และ
พัฒนาองคกร

ขอ

รายละเอียดที่ประเมิน

3. การกํากับดูแลบริหารจัดการที่ดี
3.1 มีวิสัยทัศนและกําหนดเปาหมายทีช่ ัดเจนใหแกองคกร
3.2 มีหลักนิติธรรม กฎระเบียบที่สวนงานออกมีความ
เหมาะสม
3.3 มีหลักคุณธรรมยึดมั่นในความถูกตองดีงาม ซื่อสัตย มี
ความชอบธรรมในการใชอํานาจ
3.4 มีหลักความโปรงใสเปดเผยขอมูลที่เปนประโยชนถูกตอง
บุคลากรมีสวนรวมในการรวมคิด รวมทํา รวมแกไข และ
รวมรับผิดชอบ
๓.๕ มีหลักในการทํางานแบบมีสวนรวมตามแบบแผน
๓.๖ มีการใชหลักความคุมคา โดยการบริหารจัดการและใช
ทรัพยากรที่มีจํากัดรวมกัน ใหเกิดประโยชนสูงสุด
คุมเงิน คุมเวลา คุมแรงงาน
๓.๗ มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน
รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและ พัฒนาปรับปรุง
อยางตอเนื่องและเปนระบบ
๔. มนุษยสัมพันธ
๔.๑ มีมนุษยสัมพันธที่ดีเปนที่ยอมรับ
๔.๒ มีความรัก เอื้ออาทรอยางเสมอภาคกับบุคลากรทุกระดับ
๔.๓ มีความสามารถในการสื่อสารและสรางบรรยากาศใน
การทํางาน
๔.๔ ยอมรับความสามารถของผูใตบังคับบัญชาทุกระดับ
๔.๕ มีจิตบริการ มีความจริงใจ ตอเพื่อนรวมงานและ
ผูใตบังคับบัญชา
๕. ศิลปะในการครองใจผูใตบังคับบัญชา
๕.๑ เปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิต ดานความ
ขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบ
๕.๒ มีการจัดหาสิ่งเสริมแรงจูงใจใหบุคลากรรวมกันพัฒนางาน
๕.๓ รักษาผลประโยชนของบุคลากรในองคกร
๕.๔ ปฏิบัติหนาที่ดวยความมุงมั่นซื่อสัตยสุจริตเห็นแก
ประโยชนสวนรวม
ความคิดเห็นเพิ่มเติมตอการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน

มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ระดับความเห็น
ปาน นอย นอย
กลาง
ที่สดุ
2
3
1

N/A

-

แบบ มบ.๖/๑

(ประเมินออนไลน)
แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหัวหนาสวนงาน
สําหรับ นิสิต
คําชี้แจง
1) แบบประเมินการบริหารงานของสวนงานฉบับนี้ เปนการประเมินเพื่อใหไดขอมูลภาพรวมของการ
บริหารงานของสวนงาน สําหรับใชประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามนี้ จะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒ นาสวนงานและการ
ปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงานตอไป
2) การตอบแบบประเมินจะไมมีความสัมพันธกับผลการเรียน จึงขอความรวมมือตอบแบบประเมิน และ
ใหขอคิดเห็นในเชิงพัฒนาองคกร
3) แบบประเมินแบงออกเปน 3 สวน
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป รวม 3 ขอ
สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอการบริหารงานของสวนงาน รวม 13 ขอ
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
สวนที่ 1: ขอมูลทั่วไป
1. สวนงาน................................................................
2. ระดับปริญญา

 ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก

3. ระยะเวลาที่ศึกษาในคณะ

 1 ป
 5 ป

 2 ป
 6 ป

 3 ป
 7 ป

 4 ป
 8 ปขึ้นไป

สวนที่ 2: การบริหารงานสวนงานในดานตอไปนี้ มีคุณภาพอยูในระดับใด
ดาน
/ขอ

รายละเอียดที่ประเมิน

1. การเรียนการสอน
1.1 จัดอาจารยที่มีคุณภาพมาทําการสอนในชั้นเรียนไดอยาง
เหมาะสม
1.2 การเสริมประสบการณวิชาชีพ เชน การฝกปฏิบตั ิ/ภาคสนาม
การดูงานนอกสถานที่ หรือเชิญวิทยากรภายนอกมาสอน/
บรรยาย
1.3 จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ และใหคําปรึกษาไดอยาง
เหมาะสม
1.4 จัดใหมีหนวยงาน/บุคคลใหคาํ แนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการ
ใดใดที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม
1.5 จัดสภาพหองเรียน อุปกรณการสอน แหลงเรียนรูดวยตนเอง
เชน หองสมุด คอมพิวเตอร จุดเชือ่ มตออินเทอรเน็ต อยาง
เหมาะสม
2. กิจกรรมพัฒนานิสิต และสวัสดิการ
2.1 สนับสนุนและสงเสริมใหนิสติ จัดกิจกรรม หรือเขารวม
กิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม
2.2 มีการจัดกิจกรรมที่เนนใหนิสติ ของคณะไดทําความรูจักกัน
อยางเหมาะสม
2.3 มีการประชาสัมพันธขาวสารตางๆถึงนิสิต มีชองทางรับความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะของนิสิตอยางเหมาะสม
2.4 มีการจัดสรรทุนการศึกษา และดําเนินการจัดสรร
ทุนการศึกษาประเภทตางๆ ใหกับนิสิตไดอยางเหมาะสม
3. สิ่งแวดลอมและกายภาพของคณะ
3.1 มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตของนิสิต
ภายในคณะอยางเหมาะสม
3.2 มีการจัดสถานที่นั่งพักระหวางรอเรียน และในยามวางไดอยาง
เหมาะสม
3.3 มีการดูแลความสะอาด สุขลักษณะ สุนทรียภาพของอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอมภายในคณะไดอยางเหมาะสม
3.4 มีมาตรการดูแลความปลอดภัยของนิสิตและทรัพยสิน ขณะ
ดํารงชีวิตอยูภายในคณะไดอยางเหมาะสม

สวนที่ 3: ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

มาก
ที่สุด
5

ระดับความเห็น
มาก ปาน นอย นอย
กลาง
ทีส่ ุด
4
3
2
1

N/A
-

แบบ มบ.๖/๑

(ประเมินออนไลน)
แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูอํานวยการสถาบันภาษา
สําหรับ นิสิต
คําชี้แจง
1) แบบประเมินการบริหารงานของสวนงานฉบับนี้ เปนการประเมินเพื่อใหไดขอมูลภาพรวมของการ
บริหารงานของสวนงาน สําหรับใชประกอบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามนี้ จะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒ นาสวนงานและการ
ปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงานตอไป
2) การตอบแบบประเมินจะไมมีความสัมพันธกับผลการเรียน จึงขอความรวมมือตอบแบบประเมิน และ
ใหขอคิดเห็นในเชิงพัฒนาองคกร
3) แบบประเมินแบงออกเปน 3 สวน
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป รวม 3 ขอ
สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอการบริหารงานของสถาบันภาษา รวม ๙ ขอ
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
สวนที่ 1: ขอมูลทั่วไป
1. คณะ................................................................
2. ระดับปริญญา

 ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก

3. เวลาทีเ่ รียนภาษากับสถาบันภาษา

 1 ป
 5 ป

 2 ป
 6 ป

 3 ป
 7 ป

 4 ป

สวนที่ 2: การบริหารงานสถาบันภาษาในดานตอไปนี้ มีคุณภาพอยูในระดับใด
ดาน
/ขอ

รายละเอียดที่ประเมิน

1. การเรียนการสอน
1.1 จัดอาจารยที่มีคุณภาพมาทําการสอนในวิชาทีเ่ รียนไดอยาง
เหมาะสม
1.2 จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศนอกชั้นเรียน/
นอกเวลาเรียน อยางเหมาะสม
1.3 จัดใหมีชองทางสื่อสารกับอาจารยผูสอน หรืออาจารยภาษา
คนอื่น ๆ เมื่อนักศึกษามีขอสงสัยหรือปญหาที่เกีย่ วกับ
บทเรียน นอกเวลาเรียนไดอยางเหมาะสม
1.4 จัดสภาพหองเรียน อุปกรณการสอน อยางเหมาะสม
1.5 จัดใหมีแหลงเรียนรูดวยตนเองสําหรับนักศึกษาอยางเหมาะสม
อาทิ โปรแกรมฝกภาษาดวยตนเอง คลินิกภาษา หนังสือ
ประกอบการเรียน ตํารา หนังสืออืน่ ๆ เปนตน
๒. สิ่งแวดลอมและกายภาพของอาคารเรียน
๒.1 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกของนิสติ ภายในอาคารเรียนอยาง
เหมาะสม อาทิ จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต บริการเครื่องทําน้ํา
ดื่ม ลอคเกอร เปนตน
๒.2 จัดสถานที่นั่งพักระหวางรอเรียน และในยามวางไดอยาง
เหมาะสม
๒.3 ดูแลความสะอาด สุขลักษณะ สุนทรียภาพของอาคารเรียน
และสิ่งแวดลอมภายในอาคารไดอยางเหมาะสม
๒.4 มีมาตรการดูแลความปลอดภัยของนิสิตและทรัพยสิน ขณะอยู
ภายในอาคารเรียนไดอยางเหมาะสม

สวนที่ 3: ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

มาก
ที่สุด
5

ระดับความเห็น
มาก ปาน นอย นอย
กลาง
ทีส่ ุด
4
3
2
1

N/A
-

แบบ มบ.๖/๒

(ประเมินออนไลน)
แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหัวหนาสวนงาน
สําหรับ นิสิต
คําชี้แจง
1) แบบประเมิ น การบริ ห ารงานของส ว นงานฉบั บ นี้ เป น การประเมิ น เพื่ อ ให ได ขอมู ล ภาพรวมของ
การบริ ห ารงานของส ว นงาน สํ าหรั บ ใช ป ระกอบการติ ด ตาม และประเมิน ผลการดํ าเนิ น งานของส ว นงาน
และการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน
ข อ มู ล จากการตอบแบบสอบถามนี้ จ ะเป น ประโยชน ต อ การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาส ว นงาน
และการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงานตอไป
2) การตอบแบบประเมินจะไมมีความสั มพัน ธกับ ผลการเรียน จึงขอความรวมมือตอบแบบประเมิน
และใหขอคิดเห็นในเชิงพัฒนาองคกร
3) แบบประเมินแบงออกเปน 3 สวน
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป รวม 3 ขอ
สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอการบริหารงานของสวนงาน รวม ๖ ขอ
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
สวนที่ 1: ขอมูลทั่วไป
1. สวนงาน................................................................
2. ระดับปริญญา

 ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก

3. ระยะเวลาที่ศึกษาในคณะ

 1 ป
 5 ป

 2 ป
 6 ป

 3 ป
 7 ป

 4 ป
 8 ปขึ้นไป

สวนที่ 2: การบริหารงานสวนงานในดานตอไปนี้ มีคุณภาพอยูในระดับใด
ดาน
/ขอ

รายละเอียดที่ประเมิน

1. การจัดการและการบริการ
1.1 การประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ ถึงนิสิตทั่วถึง มีหลาย
ชองทาง
1.2 รูปแบบการจัดบริการมีความเหมาะสม
1.3 มีจํานวนเจาหนาที่ใหคาํ แนะนําเกีย่ วของกับการบริการที่
เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
1.4 ไดรับบริการที่นาประทับใจจากเจาหนาที่
1.5 สถานที่มีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการใหบริการ
1.6 มีชองทางรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนิสิตอยาง
เหมาะสม

สวนที่ 3: ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

มาก
ที่สุด
5

ระดับความเห็น
มาก ปาน นอย นอย
กลาง
ทีส่ ุด
4
3
2
1

N/A
-

แบบ มบ.๗
แบบบันทึกขอมูลจากการสนทนากลุม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (1 ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง 30 กันยายน ๒๕๖๕)
สวนงาน...................................
ประเภทกลุมที่ใหขอมูล........................................................................................
คําถามที่ 1 ...... .................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
คําตอบ (สรุปสาระสําคัญ)
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
คําถามที่ 2 ...... .................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
คําตอบ (สรุปสาระสําคัญ)
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
คําถามที่ 3 ...... .................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
คําตอบ (สรุปสาระสําคัญ)
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
วันที่ ...........................................................

แบบ มบ.๘
แบบรายงานสรุปรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (1 ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง 30 กันยายน ๒๕๖๕)
สวนงาน ............................................... ชื่อหัวหนาสวนงาน ....................................................
ผลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
องคประกอบการติดตาม และประเมินผลการ
คาน้ําหนัก
คะแนนที่ได
(ร
อ
ยละ)
(รอยละ)
ดําเนินงานของสวนงาน มี ๕ ดาน
ดานที่ 1 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
50
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของสวนงาน
ดานที่ ๒ ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหนา
๒0
สวนงานที่เสนอสภามหาวิทยาลัยในการสรรหา
ดานที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
๑๕

ดานที่ ๔ ความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอแนะ
๑๕
จากการติดตามและประเมินผลฯ ของปงบประมาณที่
ผานมา
ดานที่ ๕ การบริหารจัดการสวนงานตามความคิดเห็น
ไมคิดคะแนน
ของนิสิต
รวมคะแนน
100

ระดับ
คะแนน

ผลการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของหัวหนาสวนงาน
องคประกอบการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
คาน้ําหนัก
คะแนนที่ได
(ร
อ
ยละ)
(รอยละ)
ของหัวหนาสวนงาน มี ๔ ดาน
ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จของผลการดําเนินงาน
๕๐
ของสวนงาน
ดานที่ ๒ ระดับความสําเร็จของการบรรลุตามคํา
รับรองการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหัวหนาสวนงาน
ดานที่ ๓ คุณลักษณะสวนบุคคล ภาวะผูนํา
สมรรถนะ และพฤติกรรม ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
ของหัวหนาสวนงาน อาทิ วิสัยทัศน กลยุทธ การ
วางแผน การสื่อสารในองคกร ความสามารถในการ
แกไขปญหา ประสิทธิภาพในการบริหาร ธรรมาภิบาล
การทํางานเปนทีม กระบวนการในการขับเคลื่อน
การทํางานเชิงรุก การริเริ่มในการสรางงานใหม การ
ผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติใหเกิดผล การทํางานให
ทันตอสถานการณ การใหความรวมมือและสนอง
นโยบายของมหาวิทยาลัย การใหความสําคัญกับผูมี
สวนไดสวนเสีย ผลประโยชนทับซอน จรรยาบรรณ
ดานที่ ๔ องคประกอบอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัย
ประกาศ

๒๐

รวมคะแนน

100

๒๐

๑๐

ระดับ
คะแนน

ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัตงิ านของหัวหนาสวนงาน
1. ผลงานที่มีความกาวหนา การปรับปรุงและพัฒนา การแกไขปญหาอุปสรรค
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2. ผลงานที่ควรปรับปรุงและพัฒนา
2.1 เรื่องเรงดวน
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
๓. ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
๔. สิ่งที่ตองการใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
5. ขอเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัย
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

ตารางรายชื่อสวนงานและกลุมผูใหความคิดเห็นตามแบบประเมิน มบ.๕ มบ.๖/๑ และ มบ.๖/๒
ในกระบวนการประเมินผลการดําเนินงานของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สวนงาน
๑) คณะการจัดการและการทองเที่ยว
๒) คณะภูมิสารสนเทศศาสตร
๓) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๔) วิทยาลัยนานาชาติ
๕) คณะแพทยศาสตร
๖) คณะวิทยาการสารสนเทศ
๗) คณบดีคณะเภสัชศาสตร
๘) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
๙) คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
๑๐) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
๑๑) คณบดีคณะโลจิสติกส
๑๒) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
๑๓) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
๑๔) สถาบันภาษา
๑๕) บัณฑิตวิทยาลัย
๑๖) สํานักหอสมุด
๑๗) สํานักบริการวิชาการ
๑๘) ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร
๑๙) ผูอํานวยการสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล
๒๐) คณบดีคณะอัญมณี

แบบประเมินที่ใช

มบ.๕ มบ.๖/๑

มบ.๕ มบ.๖/๑
มบ.๕ มบ.๖/๒
มบ.๕ มบ.๖/๒
มบ.๕
มบ.๕ มบ.๖/๒
มบ.๕ มบ.๖/๒
มบ.๕ มบ.๖/๑

คณาจารย


















กลุมที่ตอบแบบสอบถาม
บุคลากรสายสนับสนุน





















หมายเหตุ
นิสิต




















สวนงาน
๒๑) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง
๒๒) คณบดีคณะสหเวชศาสตร
๒๓) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร
๒๔) คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา
๒๕) คณบดีคณะวิทยาศาสตร

แบบประเมินที่ใช

มบ.๕ มบ.๖/๑

คณาจารย






กลุมที่ตอบแบบสอบถาม
บุคลากรสายสนับสนุน






หมายเหตุ
นิสิต






กรณีสวนงานที่มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการใหนําเสนอสรุปผลคะแนนประเด็นในแตละดาน และสงตัวอยางแบบประเมินที่ใชดวย

