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จัดท าโดย
งานบริหารยุทธศาสตร์ ฝ่ายนโยบายและแผน

17 กันยายน 2561



หน้าที่
2

/5
คู่มือการอ่านรายงานผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับภาควิชา

ข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับภาควิชา/ หน่วยงานเทียบเท่า ประกอบด้วยข้อมูล 2  ส่วนได้แก่ 
1. ตัวชี้วัดระดับภาควิชา รับผิดชอบการรายงานผลโดย หน่วยงานสนับสนุนส่วนกลางของคณะฯ 

เช่นฝ่ายการศึกษา ฝ่ายวิจัย ส านักงานผู้อ านวยการโรงพยาบาล เป็นต้น รายงานผลการด าเนินงานทุก
รอบระยะเวลา 3 เดือน
2. โครงการแผนปฏิบัติการตามพันธกิจระดับภาควิชา  รับผิดชอบการรายงานผลโดยภาควิชา 

รายงานผลการด าเนินงานทุก 6 เดือน

โดยงานบริหารยุทธศาสตร์ ฝ่ายนโยบายและแผน จะท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานก าหนด
ปฏิทินการรายงานและรวบรวมผลจากทุกหน่วยงานเพื่อจัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับภาควิชา เพื่อจัดส่งให้กับหัวหน้าภาควิชา และเลขานุการภาควิชาทาง 
E-mail ทุกรอบระยะเวลา 3 เดือน เช่น รอบระยะเวลา 6 เดือนคือสิ้นสุดเดือนมีนาคม รายงานจะ
น าส่งในวันท่ี 26 เมษายน 
หมายเหตุ เนื่องจากการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติคณะฯกับภาควิชา มีในเดือนธันวาคม ดังนั้นรายงานผลการ
ด าเนินงานจะรายงานรอบ 6, 9 และ12 เดือนเท่านั้น



หน้าที่
3

/5
คู่มือการอ่านรายงานผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับภาควิชา

ตัวอย่างภาพรวมรายงานสรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัด

ชือ่ภาควชิาของทา่น
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/5
คู่มือการอ่านรายงานผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับภาควิชา

ภาพรวมรายงานสรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัด



 

ส่วนที่ 1 แสดงช่วงเวลาของข้อมูลของ
ในรายงานผลการด าเนินงาน
ส่วนที่  2 แสดงผลความส าเร็จของ
ตัวชี้วัดของภาควิชาท่าน โดยแสดงแยก
ตามรอบเวลา 6 เดือน 9 เดือน และ 12
เดือน
ส่วนที่ 3 แสดงผลความส าเร็ จของ
ตัวชี้วัดของรอบเวลาล่าสุด จากตัวอย่าง
คือค านวณจากรอบระยะเวลา 12 เดือน 
ในภาพรวม และแยกรายตัวชี้วัด

ชือ่ภาควชิาของทา่น
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/5
คู่มือการอ่านรายงานผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับภาควิชา

ตัวอย่างภาพรวมรายงานสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการแผนปฏิบัติการตามพันธกิจภาควิชา

ส่วนที่ 1 แสดงสถานะ
ของโครงการว่าได้รับ
การตรวจสอบจาก
หัวหน้าภาควิชาแล้ว
ทุกโครงการ







ส่วนที่ 2 รายละเอียดของโครงการ เช่น โครงการตามพันธกิจ ระดับโครงการ 
ประเภทโครงการ กระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ส่วนที่ 3 ความคืบหน้าของโครงการค านวณมาจากตัวชี้วัดที่ภาควิชารายงานผลมาแต่ละโครงการ

ชือ่ภาควชิาของทา่น



ปฏิทินการวางแผนและรายงานผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน
ระดับภาควิชา/ หน่วยงานเทียบเท่า

กา
รร

าย
งา

นผ
ล

รายงานผลการด าเนินงานโครงการแผน
ปฏิบัติการตามพันธกิจระดับภาควิชา 

รอบระยะเวลา 6 เดือน

กา
รว

าง
แผ

น 1. วางแผนและจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน
ระดับภาควิชา ปี 2562 - 2566 ประกอบด้วย

2.1 ตัวชี้วัดระดับภาควิชา
2.2 โครงการแผนปฏิบัติการตามพันธกิจ
ระดับภาควิชา

ลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับภาควิชา 
ประจ าปี 2562 - 2566

5 ก.ค. – 10 ส.ค. 61 18 ธ.ค. 61

2 – 5 เม.ย. 62

ตัว
ชี้ว

ัด
โค

รง
กา

ร

รายงานผลการด าเนินงาน
ตัวชี้วัดระดับภาควิชา 
รอบระยะเวลา 6 เดือน

2 – 20 เม.ย. 62 
รายงานผลการด าเนินงาน

ตัวชี้วัดระดับภาควิชา 
รอบระยะเวลา 9 เดือน

รายงานผลการด าเนินงาน
ตัวชี้วัดระดับภาควิชา 

รอบระยะเวลา 12 เดือน

2 – 13 ก.ค. 62 1 – 19 ต.ค. 62

รายงานผลการด าเนินงานโครงการแผน
ปฏิบัติการตามพันธกิจระดับภาควิชา 

รอบระยะเวลา 12 เดือน

1 – 5 ต.ค. 62

หมายเหตุ   ตัวชี้วัดระดับภาควิชา รับผิดชอบการรายงานผลโดย หน่วยงานสนับสนุน
โครงการแผนปฏิบัติการตามพันธกิจระดับภาควิชา  รับผิดชอบการรายงานผล โดยภาควิชา



แบบทดสอบ

1. รายงานขอ้ตกลงการปฏบิัตงิานระดบัภาควชิา ประกอบดว้ยขอ้มลู 2 ชดุ ไดแ้กข่อ้มลูอะไรบา้ง

ตอบ 1. ตวัชีว้ดัระดบัภาควชิา

2. โครงการแผนปฏบิัตกิารตามพันธกจิระดบัภาควชิา


