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การด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีบัญชี 2560

รายงานต่อประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในรอบปีบัญชี 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลด าเนินการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการนโยบายที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 9 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการเงิน  
คณะกรรมการนโยบายบุคลากร  คณะกรรมการนโยบายวิชาการ  
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนานิสิต  คณะกรรมการกิจการสภา
มหาวิทยาลัย  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการ
ก ากับการบริหารความเสี่ยง คณะวุฒยาจารย์ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  รวมทั้งสภาคณาจารย์ คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน 
อธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน รวมทั้งสิ้น 14 หน่วยรับการประเมิน อัน
เป็นการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย และ 
11 องค์กรก ากับดูแลกิจการ ด าเนินการโดยใช้แบบสอบถามการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการแต่ละชุดที่ผ่านการทบทวนและปรับปรุง
ประจ าปีแล้วเป็นเครื่องมือส าหรับการประเมิน แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 1) การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ 2) การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการ และ 
3) การให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยกระบวนการประเมินเริ่มต้นจากการ
ให้คณะกรรมการแต่ละชุดท าการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง 
และให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลท าการวิเคราะห์ กลั่นกรอง 
ตรวจสอบ ยืนยันผลการประเมิน พร้อมกับให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
จากผลการประเมิน และเสนอรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย

• สภามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติ
ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด
ไว้ใน พ.ร.บ. จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

• สภามหาวิทยาลัยมีข้อมูล
ในการท าหน้าที่ก ากับ ดูแล 
ส่งเสริม และสนับสนุนการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ใ ห้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ประสิทธิผล

• สภามหาวิทยาลัยสามารถ
ก ากับนโยบายการปฏิบัติ
หน้าที่ของมหาวิทยาลัย
เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมและ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ของการ
ติดตามและประเมินผล

จัดท ำรำยงำนผลกำร
ประเมินประจ ำปี

รำยงำนผลต่อ
ประชำคมจุฬำฯ

ประเมินผลกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีของ 14

หน่วยรับกำรประเมิน

เสนอรำยงำนต่อสภำ
มหำวิทยำลัย

เตรียมกำรติดตำม
และประเมินผล
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กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดี ประจ ำปีบัญชี 2560 เป็นปีแรกที่คณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลท ำกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดี (ศำสตรำจำรย์ ดร.บัณฑิต เอ้ือ
อำภรณ์) ภำยหลังจำกกำรเข้ำด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี โดยกระบวนการเริ่มจากการเจรจาตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีในช่วงเริ่มต้นของปีบัญชี เมื่อสิ้นสุดปีบัญชีอธิการบดีจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ในองค์ประกอบหลัก 2 มิติ คือ มิติที่ 1 ด้านบริหารจัดการ (น้ าหนักร้อยละ 70) และมิติที่ 2 
ด้านสมรรถนะ (น้ าหนักร้อยละ 30) ส่งให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ซึ่งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลท าการพิจารณากลั่นกรอง และตรวจสอบผลการประเมินยืนยัน (CAR) ผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานบริหารจัดการจากข้อมูลผลการ
ด าเนินงานตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับเป้าหมายที่ได้ตกลงไว้ก่อนกับสภา
มหาวิทยาลัย และพิจารณาผลด้านสมรรถนะจากข้อมูลที่อธิการบดีประเมินตนเอง ควบคู่กับผลการประเมิน
ด้านสมรรถนะแบบรอบทิศทาง 360 องศา จากกลุ่มบุคคลที่ท างานร่วมกับอธิการบดีและนิสิตปัจจุบัน 
นอกจากนี้ได้มีประชุมร่วมกับอธิการบดีเพ่ือซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอธิการบดีในแต่ละตัวชี้วัด
อย่างละเอียด และได้ให้ข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงการบริหารงานในปีต่อๆไปให้
ดียิ่งขึ้น

กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหัวหน้ำส่วนงำนของคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล 
ส ำหรับปีบัญชี 2560 ยังคงเป็นกำรประเมินส่วนงำนในกำรสร้ำงผลผลิตหลักตำมวัตถุประสงค์ของ
มหำวิทยำลัย ซึ่งประกอบด้วย 35 ส่วนงำน โดยกระบวนการเริ่มจากการเจรจาตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของ
หัวหน้าส่วนงานกับอธิการบดีในช่วงเริ่มต้นปีบัญชี เมื่อสิ้นสุดปีบัญชีหัวหน้าส่วนงานจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ในองค์ประกอบหลัก 2 มิติ คือ มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลในการบริหารจัดการ (น้ าหนัก
ร้อยละ 70) และมิติท่ี 2 ด้านสมรรถนะ (น้ าหนักร้อยละ 30) ส่งให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ซึ่ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดีและผู้อ านวยการสถาบันตามลักษณะของภารกิจและจุดมุ่งเน้นที่แตกต่างของส่วนงาน จ าแนก
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และกลุ่มสาขา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพ่ือท าหน้าที่วิเคราะห์กลั่นกรองผลการประเมินส าหรับท าการประเมินยืนยัน 
(CAR) เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในปีบัญชี 2560 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้พัฒนา
กระบวนการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และเป็นธรรมต่อทุกส่วนงานมากยิ่งขึ้น โดยน าปัจจัย
ผลิตภาพของส่วนงาน (Productivity) มาพิจารณาประเมินผลมิติด้านประสิทธิผลในการบริหารจัดการ และ
น าความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหารส่วนงานมาพิจารณาประเมินผลมิติด้านสมรรถนะ ควบคู่กับการ
พิจารณาผลการประเมินยืนยันจากอธิการบดีในทั้งสองมิติ

การด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีบัญชี 2560
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สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 813 วันที่ 29 มีนาคม 2561 ได้เห็นชอบผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน ประจ าปีบัญชี 2560 ของ 14 หน่วยรับการประเมิน ประกอบด้วย 1) 
สภามหาวิทยาลัย และ 11 องค์กรก ากับดูแลกิจการ 2) อธิการบดี และ 3) หัวหน้าส่วนงาน เป็น
ดังนี้

สภำมหำวิทยำลัย
และ 11 องค์กร
ก ำกับดูแลกิจกำร

ผลการประเมินการปฏิบัติ งานประจ าปีบัญชี  2560 ของสภา
มหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.45 ซึ่งเป็นคะแนนท่ีอยู่ระหว่างระดับ 
“ดีมำก” ถึง “ดีเยี่ยม”

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรก ากับดูแล 11 องค์กรใน
รูปคณะกรรมการ 11 ชุด มีองค์กรท่ีได้รับคะแนนระหว่าง 4.13– 4.83 
อยู่ในระดับ “ดีมำก” ถึง “ดีเยี่ยม” จ านวน 10 องค์กร และองค์กรท่ี
ได้รับคะแนนระหว่าง 3.50 - 3.99 ซึ่งในระดับ “ดี” ถึง “ดีมำก” 
จ านวน 1 องค์กร

อธิกำรบดี

ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีบัญชี 2560 ของอธิการบดีใน
ภาพรวมอยู่ระหว่างระดับ “ดีมำก” ถึง “ดีเยี่ยม” 

หัวหน้ำส่วนงำน

ผลการประเมินของหัวหน้าส่วนงาน จ านวน 35 คน ในภาพรวมอยู่ใน
เกณฑ์ “ดีมำก” ถึง “ดีเยี่ยม” จ านวน 32 คน และผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์ “ด”ี ถึง “ดีมำก” จ านวน 3 คน

การด าเนินการผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีบัญชี 2560
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แนวทางด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีบัญชี 2561

ผลักดันให้เกิดกระบวนการตดิตามและประเมินผลที่ครอบคลุมทุกส่วนงานตามโครงสร้าง
องค์กรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานสนับสนุน 3 ส่วน
งาน คือ (1) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย (2) ส านักงานการทะเบียน และ (3) ส านักงานวิทยทรัพยากร 
ซึ่งเป็นส่วนงานสนับสนุนด้านนโยบายและธรรมาภิบาลและส่วนงานส่วนกลางสนับสนุนการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย

ส่งเสริมให้กระบวนการตดิตามและประเมินผลก่อให้เกิดผลลพัธ์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
การพัฒนาหน่วยรับการประเมินและมหาวิทยาลยั

พัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อส่วน
งานที่รับการประเมิน โดยผลที่ได้จากการประเมินต้องสะท้อนสภาพปัจจุบันและปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
ภายในองค์กร น าไปสู่การปรับทิศทางขององค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับการประเมิน ทั้งนี้การด าเนินการต้องเชื่อมโยงกับ
กระบวนการประเมินอ่ืนๆของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือไม่ให้กระบวนการ
ประเมินเกิดความซ้ าซ้อน สิ้นเปลืองทรัพยากร
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายเลขานุการประจ าคณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์ดุษฎี สงวนชาติ (ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย)
อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง (ฝ่ายการวิเคราะห์และติดตามประเมินผล ส านักงานสภามหาวิทยาลัย)

ติดต่อ 02-218-3329 E-mail: council@chula.ac.th
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