
 

แบบประเมนิตนเองในการปฏิบัติหน้าที ่

คณะกรรมการประจ าคณะ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ค าชี้แจง 

1. แบบประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการ

ประจ าคณะ 

1.1)  พิจารณาประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ าคณะ ตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2541 มาตรา 33  

1.2) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการท างานของคณะ 

2. ขอบเขตของการประเมินคณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณาจากอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ 

ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2541 ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง 

ปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)  

3. การรายงานผลการประเมิน ให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน

ต่อมหาวิทยาลัยและสาธารณชน  

4. คะแนนการประเมิน 

มากที่สุด     =  5  คะแนน 

มาก        =  4  คะแนน 

ปานกลาง    =  3  คะแนน 

น้อย         =  2  คะแนน 

ควรปรับปรุง   =  1  คะแนน  

  

 การแปลความหมายผลประเมินในภาพรวม   

มากที่สุด     =  4.51 - 5.00  คะแนน 

มาก        =  3.51 - 4.50  คะแนน 

ปานกลาง    =  2.51 - 3.50  คะแนน  

น้อย         =  1.51 - 2.50  คะแนน 

ควรปรับปรุง   =  1.00 - 1.50  คะแนน  

 

5. ข้อมูลจากการตอบแบบประเมินถือเป็นความลับ   

6. กรุณาส่งแบบประเมินคืน ภายในวันที ่....................................................................... 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลผูต้อบแบบสอบถาม 

1. สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

  กรรมการประจ าคณะตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ.2541  

  ผูร้่วมประชุม 

  อื่นๆ (ระบุ)..................................................... 

 

2. ช่วงเวลาการด ารงต าแหน่งผู้บริหารหรอืได้รับการแต่งตั้งเป็นผูเ้ข้าร่วมประชุมระหว่างปีการศกึษา 2555 

      (กาเครื่องหมาย X ทับเดอืนที่ด ารงต าแหน่ง) 

 

มิ.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 มี.ค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 

            

 

3. ความถี่ในการเข้าประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

วาระปกต ิ(ม.ิย. 2555 – พ.ค.2556) ................................ครัง้  

            วาระพิเศษ (ม.ิย. 2555 – พ.ค.2556)............................... ครั้ง 
 

ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ และการ

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ :  

2.1 การปฏิบัติงานตามบทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ : พิจารณาภาพรวมผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ าคณะ ในปีการศกึษา 2555 (ม.ิย. 55 – พ.ค. 56) 

ที ่ ความคดิเห็น 

ระดับการปฏบิัตงิาน  

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย ควร

ปรับปรุง 

ไมม่ี

ความเห็น 

(5) (4) (3) (2) (1) (0) 

1. คณะกรรมการประจ าคณะ เข้าใจบทบาท อ านาจหน้าท่ีของ

คณะกรรมการประจ าคณะ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. คณะกรรมการประจ าคณะ ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการตาม

อ านาจ หน้าท่ี ตามมาตรา 33 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. วางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับ

นโยบายของสภามหาวทิยาลัย 

      

2. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดท่ีเกี่ยวกับหลักสูตร

ส าหรับคณะ เพื่อเสนอตอ่สภามหาวิทยาลัย 

      

3. พิจารณาวางระเบียบ และออกข้อบังคับภายในคณะ

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพื่อเสนอต่อ

สภามหาวทิยาลัย 
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ที ่ ความคดิเห็น 

ระดับการปฏบิัตงิาน  

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย ควร

ปรับปรุง 

ไมม่ี

ความเห็น 

(5) (4) (3) (2) (1) (0) 

 4. พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

ของคณาจารยใ์นคณะตอ่มหาวิทยาลัย 

      

5. จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐาน

การศึกษาของคณะ 

      

6. ส่งเสริมงานวจิัย งานบริการวิชาการแก่สังคม  และงาน

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

      

7. ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแกค่ณบดี       

8. ปฏบัิตหินา้ที่อื่นตามท่ีคณบดีมอบหมาย       

3. คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ท าหน้าท่ีในการก ากับตดิตามผล
การด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี

และให้ขอ้เสนอแนะแก่คณะวิชา/ภาควิชา/หนว่ยงานเพื่อให้การ

ด าเนนิงานของคณะวิชาเป็นไปตาม ทศิทาง เป้าหมายท่ี

คณะกรรมการประจ าคณะก าหนด ในดา้นตา่งๆ ต่อไปนี้ 

      

1. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน        

2. ด้านการวจิัยและสร้างสรรค์        

3. ด้านการบริการทางวิชาการ         

4. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม       

5. ด้านการพัฒนากิจการนักศึกษา       

6. ด้านการเงิน งบประมาณ        

7. ด้านการบริหารความเสี่ยง       

8. ด้านการจัดการความรู้       

9. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก       

10. ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล       

11. ด้านกายภาพ        

12. การบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิตริาชการ       

4. คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ก ากับตดิตามการด าเนนิงานของ

คณะวิชา/ภาควิชา/หนว่ยงาน ตามมตท่ีิท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะมอบหมายและให้ขอ้เสนอแนะ 

      

5. ผลการด าเนนิงานในภาพรวมของคณะ มผีลสัมฤทธ์ิและมีความ

สอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ

ราชการประจ าป ีที่คณะกรรมการประจ าคณะก าหนด 

      

6. คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ท าหน้าท่ีในการวางระเบียบและ
ข้อบังคับภายในคณะตามท่ีสภามหาวทิยาลัยมอบหมายหรือเพื่อ

เสนอตอ่สภามหาวิทยาลัย  
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ที ่ ความคดิเห็น 

ระดับการปฏบิัตงิาน  

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย ควร

ปรับปรุง 

ไมม่ี

ความเห็น 

(5) (4) (3) (2) (1) (0) 

7. คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ท าหน้าท่ีในการสนับสนุน/ส่งเสริม 

ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคการ

ด าเนนิงานของคณะวิชา/ภาควิชา/หนว่ยงาน 

      

8  คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ติดตามให้คณะและภาควิชาพฒันา

คุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

      

9. คณะกรรมการประจ าคณะ ไดด้ าเนินการบริหารจัดการคณะวิชา/

หนว่ยงาน สอดคลอ้งกับหลักธรรมาภิบาล  10 ข้อ ดังตอ่ไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. หลักประสิทธิผล       

2. หลักประสิทธิภาพ       

3. หลักการตอบสนอง       

4. หลักภาระรับผิดชอบ       

5. หลักความโปร่งใส       

6. หลักการมสี่วนร่วม       

7. หลักการกระจายอ านาจ       

8. หลักนติธิรรม       

9. หลักความเสมอภาค       

10. หลักมุ่งเนน้ฉันทามติ       

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกีย่วกับการปฏิบัติงานตามบทบาท อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ 
 

........................................................................................................................................................................................................................................... 
 

........................................................................................................................................................................................................................................... 
 

........................................................................................................................................................................................................................................... 

 

2.2 การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ:  พิจารณาภาพรวมการจัดประชุมคณะกรรมการประคณะที่ผ่านมา

ในปีการศึกษา 2555 (ม.ิย.55 – พ.ค.56) โปรดให้ค าแนะน าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดประชุม 

 ที ่ ความคดิเห็นต่อประเด็นด้าน 

ระดับความเหมาะสม 

มาก

ท่ีสุด 

มาก 

 

ปาน

กลาง 
น้อย 

ควร

ปรับปรุง 

ไมม่ี

ความเห็น 

(5) (4) (3) (2) (1) (0) 

1. ความเหมาะสมของความถี่ในการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

ข้อเสนอแนะ

.................................................................................................. 
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 ที ่ ความคดิเห็นต่อประเด็นด้าน 

ระดับความเหมาะสม 

มาก

ท่ีสุด 

มาก 

 

ปาน

กลาง 
น้อย 

ควร

ปรับปรุง 

ไมม่ี

ความเห็น 

(5) (4) (3) (2) (1) (0) 

2. ความเหมาะสมของการประชุมก าหนดให้มกีารสง่วาระล่วงหนา้อย่าง

น้อย 7 วัน ก่อนการประชุม   

ข้อเสนอแนะ

.................................................................................................. 

      

3. ความเหมาะสมของจ านวนวาระการประชุมแต่ละคร้ัง  

ข้อเสนอแนะ

....................................................................................................... 

      

4. ความเหมาะสมของ เอกสาร ขอ้มูล ประกอบวาระการพจิารณา

เพยีงพอต่อการตัดสนิใจของคณะกรรมการประจ าคณะ 

ข้อเสนอแนะ

....................................................................................................... 

      

5. ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใชใ้นการประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะแตล่ะครัง้    

ข้อเสนอแนะ

....................................................................................................... 

      

6. ในภาพรวมคณะกรรมการประจ าคณะ มกีารเตรียมตัวล่วงหนา้ก่อน

การประชุม 

ข้อเสนอแนะ

...................................................................................................... 

      

7. การจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ มคีวาม

ชัดเจน  ครบถ้วน  ถกูต้อง ครอบคลุม  

ข้อเสนอแนะ

...................................................................................................... 

      

8. ความเหมาะสมของการเผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะ  

ข้อเสนอแนะ

..................................................................................................... 

      

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
 

........................................................................................................................................................................................................................................... 
 

........................................................................................................................................................................................................................................... 
 

........................................................................................................................................................................................................................................... 

 

                                                                                                          ขอขอบพระคณุเปน็อย่างสูง  


