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การประเมินผลการปฏิบติังาน ประจ าปีบญัชี 2559 
(1 ตลุาคม 2558 – 30 กนัยายน 2559) 

รายงานต่อประชาคมจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

          จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัตระหนักถงึความส าคญัของการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิานขององค์กร
บรหิารและองคก์รก ากบัดูแลกจิการ ในการดูแลให้ทุกระดบังานของมหาวทิยาลยัด าเนินการอย่างมคีุณภาพ มี
ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลตามวตัถุประสงค ์เป้าหมาย หลกัการ และแนวทางของมหาวทิยาลยั ในการนี้
สภาจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลขึน้เพื่อท าหน้าทีด่า้นการก ากบัดูแล
ด าเนินการตดิตามและประเมนิผลการบรหิารงานของผูบ้รหิาร โดยใหม้อี านาจหน้าทีเ่สนอนโยบายและระบบการ
ตดิตามและประเมนิผลทีเ่หมาะสมเป็นธรรมและมปีระสทิธผิล พรอ้มทัง้ด าเนินการตดิตามและประเมนิผลทุกปี
บญัชเีสนอต่อสภามหาวทิยาลยั 
 
การด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน 
          สภามหาวทิยาลยัได้เริม่ด าเนินการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานมาตัง้แต่ปีบญัช ี2556 โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมนิผล ได้จดัท าคู่มอื และท าการติดตามและประเมนิผลการปฏิบตัิงานของ
ผูบ้รหิารและหวัหน้าส่วนงาน ประกอบดว้ย อธกิารบด ี รองอธกิารบด ีผูช้่วยอธกิารบด ีคณบด ีและผูอ้ านวยการ
สถาบนั และการปฏบิตัิงานของสภามหาวทิยาลยัและองค์กรก ากบัดูแล ซึ่งหมายถึงคณะกรรมการของสภา
มหาวิทยาลัยชุดต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการนโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบายบุคลากร 
คณะกรรมการนโยบายวชิาการ คณะกรรมการนโยบายการพฒันานิสติ คณะกรรมการกจิการสภามหาวทิยาลยั 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการก ากับการบริหารความเสี่ยง คณะวุฒยาจารย์ สภา
คณาจารย ์และคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อมาในปีบญัช ี2557 ได้เพิม่คณะกรรมการจดัการทรพัยส์นิ เป็นอกี
หนึ่งหน่วยรบัการประเมนิ  
          ในปีบัญชี 2559 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภา
มหาวทิยาลยั และ 11 องคก์รก ากบัดูแลกจิการ โดยใชแ้บบสอบถามการประเมนิตนเองของคณะกรรมการแต่ละ
ชุดเป็นเครื่องมอืในการประเมนิเช่นเดยีวกบัปีที่ผ่านมา แบบประเมนิผลม ี3 ตอน คอื การประเมนิการปฏบิตัิ
หน้าทีข่องคณะกรรมการ การประเมนิการปฏบิตัหิน้าทีข่องฝ่ายเลขานุการ และการใหข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิของ
คณะกรรมการ กระบวนการประเมนิเริม่จากใหค้ณะกรรมการแต่ละชุดท าการประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าที่ของ
ตนเอง และให้คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลท าการวเิคราะห์ กลัน่กรอง และตรวจสอบ ยนืยนัผลการ
ประเมนิ และเสนอรายงานต่อสภามหาวทิยาลยั 
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          ส าหรบัการประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณบดแีละผู้อ านวยการ มกีระบวนการเริม่จากการเจรจา
ตวัชีว้ดัการปฏบิตังิานของคณบดแีละผูอ้ านวยการสถาบนัในช่วงเริม่ต้นของปีบญัช ีเมือ่สิน้สุดปีบญัชคีณบดแีละ
ผู้อ านวยการสถาบนัจดัท าเอกสารรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ในองค์ประกอบหลกั 2 มติ ิคอื มติดิ้าน
ประสทิธผิลในการบรหิารจดัการมนี ้าหนักรอ้ยละ 70 โดยใช้ตวัชี้วดัยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัและตวัชี้วดั
ยุทธศาสตรข์องส่วนงาน และมติดิา้นภาวะผูน้ ามนี ้าหนักรอ้ยละ 30 ส่งใหค้ณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล
ซึง่ไดม้กีารแต่งตัง้คณะอนุกรรมการตดิตามและประเมินผลการปฏบิตังิานของคณบดแีละผูอ้ านวยการส่วนงาน
ขึน้ เพื่อท าหน้าทีพ่จิารณาและประเมนิใหก้ารรบัรองผลการปฏบิตังิานของคณบดแีละผูอ้ านวยการสถาบนัตาม
ลกัษณะของภารกจิและจุดมุ่งเน้นที่แตกต่างของส่วนงาน จ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม คอื กลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ีและกลุ่มสาขาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในการพิจารณา
วเิคราะหก์ลัน่กรองเพื่อท าการประเมนิยนืยนั (CAR) เพื่อเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั คณะกรรมการตดิตามและ
ประเมนิผลได้น าการประเมนิยนืยนัจากอธกิารบดใีนทัง้ 2 มติ ิและน าความเหน็จากคณะกรรมการบรหิารส่วน
งานมาเฉพาะมติดิา้นภาวะผูน้ าเป็นขอ้มลูประกอบ 

การประเมนิผลการปฏบิตังิาน ปีบญัช ี2559 ไดร้บัความเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลยั ในการประชุม
ครัง้ที่ 801 เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2560 และเพื่อให้ผลการประเมนิเป็นข้อมูลป้อนกลบัในการพฒันาและ
ปรบัปรุงการปฏบิตัิงานของคณบดแีละผู้อ านวยการสถาบนั จงึได้มกีารด าเนินการตามข้อบงัคบัจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคลผูบ้รหิารจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2552 หมวดที ่4 การตดิตาม
ดแูลและการประเมนิผลการปฏบิตังิาน ขอ้ 28 เมือ่การประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัแต่ละ
รายแลว้เสรจ็ ใหแ้จง้ผลการประเมนิพรอ้มกบัจดัท าบทสรปุความเหน็และขอ้เสนอแนะใหแ้ก่ผูร้บัการประเมนิ 
          ทัง้นี้ส าหรบัปีบญัช ี2559 คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลไม่ไดด้ าเนินการตดิตามและประเมนิผล
การปฏิบตัิงานของอธกิารบด ี(ศาสตราจารย์ ดร.บณัฑติ เอื้ออาภรณ์) รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธกิารบด ี
เนื่องจาก คณะผูบ้รหิารด ารงต าแหน่งเป็นเวลาน้อยกว่า 6 เดอืน และในการประชุมสภามหาวทิยาลยัครัง้ที ่791 
เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2559 คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลได้รายงานผลการประเมนิตนเองในการ
ปฏบิตังิานของอธกิารบด ี(ศาสตราจารย ์นายแพทย ์ภริมย ์กมลรตันกุล) แลว้ 
รายงานการประเมินผลการปฏิบติังาน ปีบญัชี 2559 
          สภามหาวทิยาลยัในการประชุมครัง้ที่ 801 วนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2560 ได้เหน็ชอบผลการประเมนิการ
ปฏบิตัิงาน ประจ าปีบญัช ี2559 ของ 13 หน่วยรบัการประเมนิ ประกอบด้วย 1) สภามหาวทิยาลยั และ 11 
องคก์รก ากบัดแูลกจิการ และ 2) คณบด ีและผูอ้ านวยการสถาบนั ดงันี้ 
 

1. การประเมินผลการปฏิบติังานของสภามหาวิทยาลยั และ 11 องคก์รก ากบัดแูลกิจการ 
          สภามหาวทิยาลยัเหน็ชอบผลการประเมนิการปฏบิตังิาน ประจ าปีบญัช ี2559 ของหน่วยรบัการประเมนิ
ในโครงสรา้งการก ากบัดูแลกจิการของสภามหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ สภามหาวทิยาลยั และองคก์รก ากบัดูแลกจิการ



4 
 

 
 

 
 
 
 

ในรูปแบบคณะกรรมการชุดต่างๆ 11 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการเงนิ  คณะกรรมการนโยบาย
บุคลากร  คณะกรรมการนโยบายวิชาการ  คณะกรรมการนโยบายการพฒันานิสิต  คณะกรรมการกิจการ    
สภามหาวิทยาลัย  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการก ากับการบริหารความเสี่ยง          
คณะวุฒยาจารย ์ สภาคณาจารย ์คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการจดัการทรพัยส์นิ  
          ผลการประเมนิการปฏบิตังิานประจ าปีบญัชี 2559 ของสภามหาวทิยาลยั ไดค้ะแนนเฉลีย่ 4.48 ซึง่เป็น
คะแนนที่อยู่ระหว่างระดบั “ดีมาก” ถงึ “ดีเย่ียม” ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานขององค์กรก ากบัดูแล 11 
องค์กรในรูปคณะกรรมการ 11 ชุด มอีงค์กรที่ได้รบัคะแนนระหว่าง 4.25– 4.59 อยู่ในระดบั “ดีมาก” ถงึ “ดี
เย่ียม” จ านวน 9 องคก์ร และองคก์รทีไ่ดร้บัคะแนนระหว่าง 3.86 – 3.90 ซึง่ในระดบั “ดี” ถงึ “ดีมาก” จ านวน 
2 องคก์ร           

2. การประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดี และผูอ้ านวยการสถาบนั 
          คณบดแีละผู้อ านวยการสถาบนั จ านวน 35 คน ท าการประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยใช้รายงานการ
ประเมนิตนเองเสนอต่อคณะอนุกรรมการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณบดแีละผูอ้ านวยการส่วน
งานเพื่อท าการประเมนิยนืยนัตามขอ้ตกลงการปฏบิตังิานประจ าปี การประเมนิผลมอีงคป์ระกอบหลกั 2 มติ ิคอื 
มติดิ้านประสทิธผิลในการบรหิารจดัการมนี ้าหนักรอ้ยละ 70 โดยใช้ตวัชี้วดัยุทธศาสตรข์องมหาวทิยาลยัและ
ตวัชี้วดัยุทธศาสตร์ของส่วนงาน และมติิด้านภาวะผู้น ามนี ้าหนักร้อยละ 30 ผลการประเมนิของคณบดีและ
ผูอ้ านวยการสถาบนัในภาพรวมอยูใ่นเกณฑ ์“ดีมาก” ถงึ “ดีเย่ียม” จ านวน 15 คน ผลการประเมนิอยูใ่นเกณฑ ์
“ดี” ถงึ “ดีมาก” จ านวน 19 คน และผลการประเมนิอยูใ่นเกณฑ ์“พอใช้” ถงึ “ดี” จ านวน 1 คน 
 
การใช้ประโยชน์รายงานการประเมินผลการปฏิบติังาน 
         การประเมินผลการปฏิบัติงานของทัง้ 13 หน่วยรบัการประเมินมีเป้าประสงค์เพื่อให้จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัเป็นองคก์รทีม่กีารบรหิารอยา่งมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล ผูบ้รหิารมสีมรรถนะ มธีรรมาภบิาลและ
จริยธรรมที่สอดคล้องกับนโยบาย ทิศทาง แผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย  ทัง้นี้        
สภามหาวทิยาลยัไดใ้หค้วามเหน็ชอบผลการประเมนิการปฏบิตังิานในภาพรวมและไดม้อบหมายใหฝ่้ายบรหิาร
และหน่วยรบัการประเมินแต่ละหน่วยน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะในรายงานการประเมินผลการ
ปฏบิตังิานไปเป็นขอ้มูลป้อนกลบัเพื่อการปรบัปรุงและพฒันาตนเองในการด าเนินงานของแต่ละหน่วยรบัการ
ประเมนิทัง้ในระดบัส่วนกลางและระดบัส่วนงานให้การปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลยิง่ขึน้ และ
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลน าไปเป็นข้อมูลในการพฒันาแบบประเมนิและกระบวนการในการ
ประเมนิใหม้คีวามสมบรูณ์แบบมากยิง่ขึน้ในปีถดัไป 

 
 
 

 


