คูมือ
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน
มหาวิทยาลัยบูรพา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โดย

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน
สภามหาวิทยาลัยบูรพา เห็นชอบแลว
ในการประชุม ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565
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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. ๒๕๖6 ในครั้งนี้ เปนการประเมินตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวย
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยใชบังคับกับสวนงานทุกสวนงาน และใชบังคับกับผูเขารับการ
แตงตั้งเปนหัวหนาสวนงาน ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนไป
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการปฏิบัติงานของ
หัวหนาสวนงาน ไดนําหลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และการ
ปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ที่ผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
แลว มาจัดทําเลมคูมือการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป
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หลักเกณฑ ขั้นตอน การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 (1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 30 กันยายน ๒๕๖6)
**************
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. ๒๕๖6
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. ๒๕๖6
มีจํานวน ๓0 สวนงาน ประกอบดวย
๑) บัณฑิตวิทยาลัย
๒) คณะบริหารธุรกิจ
๓) คณะเทคโนโลยีทางทะเล
๔) คณะพยาบาลศาสตร
๕) คณะแพทยศาสตร
๖) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๗) คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
๘) คณะโลจิสติกส
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๑๐) คณะวิทยาศาสตร
๑๑) คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
๑๒) คณะวิศวกรรมศาสตร
๑๓) คณะศิลปกรรมศาสตร
๑๔) คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
๑๕) คณะศึกษาศาสตร
๑๖) คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
๑๗) คณะสาธารณสุขศาสตร
๑๘) คณะอัญมณี
๑๙) คณะสหเวชศาสตร
๒๐) คณะเภสัชศาสตร
๒๑) คณะภูมิสารสนเทศศาสตร
๒๒) คณะวิทยาการสารสนเทศ
๒๓) วิทยาลัยนานาชาติ
๒๔) วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา
๒๕) คณะดนตรีและการแสดง
๒๖) สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล
๒๗) สํานักคอมพิวเตอร
๒๘) สํานักบริการวิชาการ
๒๙) สํานักหอสมุด
๓๐) สถาบันภาษา
๒.๒ หัวหนาสวนงานที่ตองติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทีไ่ ดรับแตงตั้งตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบดวย
๑) คณบดี ค ณะบริ ห ารธุ ร กิ จ (ปฏิ บั ติ ง านในรอบป ง บประมาณไม เ กิ น หนึ่ ง ร อ ยยี่ สิ บ วั น
ใหคณะกรรมการฯ พิจารณายกเวนการประเมินฯ ได)
๒) คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย (ปฏิ บั ติ ง านในรอบป ง บประมาณไม เ กิ น หนึ่ ง ร อ ยยี่ สิ บ วั น
ใหคณะกรรมการฯ พิจารณายกเวนการประเมินฯ ได)
๓) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร (ปฏิบัตงิ านในรอบปงบประมาณไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน
ใหคณะกรรมการฯ พิจารณายกเวนการประเมินฯ ได)
๔) คณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั งคมศาสตร (ปฏิ บั ติ งานในรอบป งบประมาณไม เกิ น
หนึ่งรอยยี่สิบวัน ใหคณะกรรมการฯ พิจารณายกเวนการประเมินฯ ได)
๕) ผูอํานวยการสถาบันภาษา
๖) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
๗) ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
๘) คณบดีคณะแพทยศาสตร
๙) คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
๑๐) ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ
๑๑) คณบดีคณะเภสัชศาสตร
๑๒) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
๑๓) คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
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๑๕) คณบดีคณะโลจิสติกส
๑๖) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
๑๗) ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร
๑๘) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
๑๙) คณบดีคณะดนตรีและการแสดง
๒๐) คณบดีคณะสหเวชศาสตร
๒๑) คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา
๒๒) คณบดีคณะวิทยาศาสตร
๒๓) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และหัวหนาสวนงานที่จะไดรับการแตงตั้ง ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖6 ดังนี้
๒๔) ผูอํานวยการสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล
๒๕) วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา
๒๖) คณะพยาบาลศาสตร
๒๗) คณะศิลปกรรมศาสตร
๒๘) คณบดีคณะอัญมณี
๒๙) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
๓๐) คณบดีคณะศึกษาศาสตร
กรณีหัวหนาสวนงานเปนผูรักษาการในตําแหนงขางตนไมตองเขารับการประเมิน
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

-6(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
(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 และการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน

๗. องคประกอบ คาน้ําหนัก และวิธีการเก็บขอมูลการติดตาม และประเมินผลฯ
๗.๑ องคประกอบ คาน้ําหนัก และวิธีการเก็บขอมูลการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
องคประกอบในการติดตาม
คาน้ําหนัก
วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล
และประเมินผลฯ
รอยละ
ดานที่ ๑ ผลการดําเนินงานตาม
๕0
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสวนงาน
ดานที่ ๒ ผลการดําเนินงานตาม
๒0
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
นโยบายของหัวหนาสวนงานที่เสนอสภา
มหาวิทยาลัยในการสรรหา
ดานที่ ๓ ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
๑. รอยละของจํานวนหลักสูตรที่ผาน
เกณฑองคประกอบที่ ๑ การกํากับ
มาตรฐาน ตามเกณฑการประเมินของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (ที่ได
จากการประเมินระดับหลักสูตรป
การศึกษาลาสุด)

๑๕

ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

-9องคประกอบในการติดตาม
คาน้ําหนัก
วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล
และประเมินผลฯ
รอยละ
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
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ตามขอเสนอแนะจากการติดตามและ
ประเมินผลฯ ของปงบประมาณที่ผานมา
ดานที่ ๕ การบริหารจัดการสวนงานตาม ไมคิดคะแนน คณะกรรมการฯ จั ด ส งแบบสอบถามให นิ สิ ต ตอบ
ความคิดเห็นของนิสิต
แบบสอบถาม
รวม
100
๗.๒ องคประกอบ คาน้ําหนัก และวิธีการเก็บขอมูลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หัวหนาสวนงาน
องคประกอบในการติดตาม
คาน้ําหนัก
วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล
และประเมินผลฯ
รอยละ
ดานที่ 1 ระดับความสําเร็จของผลการ
๕0
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ดําเนินงานของสวนงาน
ดานที่ ๒ ระดับความสําเร็จของการบรรลุ
๒0
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ตามคํารับรองการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงหัวหนาสวนงาน
ดานที่ ๓ คุณลักษณะสวนบุคคล ภาวะ
๒0
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ผูนํา สมรรถนะ และพฤติกรรม ที่จําเปน
ตอการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงาน
อาทิ วิสัยทัศน กลยุทธ การวางแผน การ
สื่อสารในองคกร ความสามารถในการ
แกไขปญหา ประสิทธิภาพในการบริหาร
ธรรมาภิบาล การทํางานเปนทีม
กระบวนการในการขับเคลื่อน การทํางาน
เชิงรุก การริเริ่มในการสรางงานใหม การ
ผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติใหเกิดผล
การทํางานใหทันตอสถานการณ

-10องคประกอบในการติดตาม
คาน้ําหนัก
วิธีการเก็บขอมูล/การประเมินผล
และประเมินผลฯ
รอยละ
การใหความรวมมือและสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัย การใหความสําคัญกับผูมีสวน
ไดสวนเสีย ผลประโยชนทับซอน
จรรยาบรรณ
กลุมที่ ๑ สวนงานที่ผลิตบัณฑิต
กลุมที่ ๒ สวนงานที่ไมผลิตบัณฑิต
ดานที่ ๔ องคประกอบอื่น ๆ ตามที่
10
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มหาวิทยาลัยประกาศ
รวม
100
๘. 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
ระดับของผลการประเมิน
คะแนนรอยละ 8๐ ขึ้นไป
ดีมาก
คะแนนรอยละ 7๐-๗๙
ดี
คะแนนรอยละ 6๐-๖๙
พอใช
คะแนนรอยละ 50-๕๙
ตองปรับปรุง
คะแนนนอยกวารอยละ 50
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
************************

