แบบประเมินคณบดี
ประเมินโดยบุคลากร

แบบประเมินผลการปฏิบัตงิ านด้ วยระบบออนไลน์ สาหรับคณบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะ.................................... (.....................ระบุช่ ือ....................)
รอบปี ที่.......ของการปฏิบัตงิ านตัง้ แต่ วันที่..........................ถึง.........................
โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
ส่ วนที่ ๑ ข้ อมูลทั่วไป
๑. เพศ
๒. ระยะเวลาการทางาน
๓. ประเภทบุคลากร
๔. สถานภาพ/สังกัด

 ชาย
 หญิง
 ต่ากว่า ๕ ปี  ๖ – ๑๐ ปี  ๑๑ – ๒๐ ปี
 ข้ าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
 ลูกจ้ างประจา/พนักงานราชการ
 อาจารย์
 บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสานักงานเลขานุการ

 ๒๐ ปี ขึ ้นไป
 พนักงานเงินรายได้
 ลูกจ้ างชัว่ คราว
 บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดภาควิชา
 บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดโครงการต่างๆ

ส่ วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่ อการปฏิบัตงิ านของคณบดี
ด้ าน/
ข้ อ

รายละเอียด

ก
ก๑

ภาวะผู้นา
มีความสามารถในการตัดสินใจได้ เหมาะสมกับสถานการณ์
ทังเชิ
้ งรุกและเชิงรับ
มีความรับผิดชอบ ตังใจ
้ มุง่ มัน่ อุทิศเวลา และเสียสละ
ประโยชน์สว่ นตนเพื่อประโยชน์สว่ นรวม
มีความสามารถในการเสริ มสร้ างความสามัคคีและความ
เข้ าใจอันดีระหว่างบุคลากร เพื่อร่วมมือกันปฏิบตั งิ านให้
สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของการก่อตังหน่
้ วยงาน
มีการวางตัว ครองตน และแต่งกายได้ เหมาะสม
เป็ นตัวอย่างแก่บคุ ลากร
รับฟั งความคิดเห็นของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาปรึกษาปั ญหาได้ อย่าง
เท่าเทียม
สนับสนุนความก้ าวหน้ าของบุคลากร
การบริหารจัดการและพัฒนาหน่ วยงาน
มีวิสยั ทัศน์ในการพัฒนาหน่วยงานให้ เป็ นผู้นาทางวิชาการ
ในศาสตร์ ทเี่ กี่ยวข้ องและมีกลยุทธ์นาไปสูก่ ารปฏิบตั ิให้ เห็น
ผลสาเร็ จได้ จริ ง

ก๒
ก๓

ก๔
ก๕
ก๖
ก๗
ข
ข๑

ระดับความคิดเห็น (√)
ดีมาก ดี ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สุด ไม่ ทราบ
(๕) (๔)
(๓)
(๒)
(๑) (ไม่นบั )

ด้ าน/
ข้ อ

รายละเอียด

ข๒

มีการดาเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานที่ได้ แถลงไว้ ตอน
เข้ ารับตาแหน่งอย่างเป็ นรูปธรรม
มีการพัฒนาฐานข้ อมูลเพื่อใช้ ในการบริ หารจัดการที่มีความ
เชื่อมโยงทัว่ ทังหน่
้ วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการพัฒนาบุคลากรให้ มีทกั ษะและความชานาญในงานที่
รับผิดชอบเพิ่มมากขึ ้นอย่างสม่าเสมอ
มีการนาระบบประกันคุณภาพมาใช้ ในการพัฒนา
หน่วยงาน
มีการกากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ิงานตาม
แผนงาน
มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบตั งิ านในรอบ
ต่อไป
การมีส่วนร่ วมของบุคลากรในการบริหารจัดการ
มีการออกกฎระเบียบข้ อบังคับทีบ่ คุ ลากรส่วนใหญ่ยอมรับ
และปฏิบตั ิตามเพื่อให้ เกิดผลดีตอ่ หน่วยงาน
มีการบริ หารจัดการตามหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ใน
ทุกกระบวนงาน โดยเฉพาะการตรวจสอบการใช้ จ่ายเงิน
งบประมาณและเงินรายได้ ให้ เกิดความคุ้มค่าตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
มีหลักการทางานแบบมีสว่ นร่วม เปิ ดโอกาสให้ บคุ ลากรเข้ า
ร่วมในการวางแผน ดาเนินงานและตรวจสอบผลการ
ปฏิบตั ิงานให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อหน่วยงาน
มีการเปิ ดเผยข้ อมูลผลการปฏิบตั งิ านอย่างสมา่ เสมอและ
ทันเหตุการณ์
การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก
มีการบริ หารจัดการด้ านการเรี ยนการสอนอย่างเหมาะสม
มีการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบข้ อมูลด้ านการผลิตบัณฑิตกับ
ภายนอก เพื่อใช้ ในการพัฒนาศักยภาพในการผลิตบัณฑิต
มีการบริ หารจัดการด้ านการวิจยั อย่างเหมาะสม
มีการนาเสนอองค์ความรู้ที่ได้ จากการวิจยั ในสาขาวิชาของ
คณะเผยแพร่สภู่ ายนอกอย่างสมา่ เสมอ
มีการผลักดันให้ บคุ ลากรและผู้เกี่ยวข้ องผลิตผลงานวิจยั
ความคิดเห็นต่ อการปฏิบัติงานของคณบดีในภาพรวม

ข๓
ข๔
ข๕
ข๖
ข๗
ค
ค๑
ค๒

ค๓

ค๔
ง
ง๑
ง๒
ง๓
ง๔
ง๕
จ

ระดับความคิดเห็น (√)
ดีมาก ดี ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สุด ไม่ ทราบ
(๕) (๔)
(๓)
(๒)
(๑) (ไม่นบั )

ส่ วนที่ ๓ ข้ อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา :
............................................................................................................. ............................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................ ............................................ ............................................ .......................
ณ วันที่.....เดือน.................... พ.ศ..............

