แบบประเมินผลการปฏิบัตงิ านด้ วยระบบออนไลน์ สาหรับผู้อานวยการสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบัน......................................................... (.....................ระบุช่ ือ....................)
รอบปี ที่.......ของการปฏิบัตงิ านตัง้ แต่ วันที่.......................ถึง......................
โปรดทำเครื่ องหมำย √ ลงในช่อง  ที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สดุ
ส่ วนที่ ๑ ข้ อมูลทั่วไป
 ชำย
 หญิง
 ข้ ำรำชกำร/พนักงำนมหำวิทยำลัย
 พนักงำนเงินรำยได้
 ลูกจ้ ำงประจำ/พนักงำนรำชกำร
 ลูกจ้ ำงชัว่ ครำว
๓. ระยะเวลำกำรทำงำน  ต่ำกว่ำ ๕ ปี  ๖ – ๑๐ ปี  ๑๑ – ๒๐ ปี  ๒๐ ปี ขึ ้นไป
๔. สถำนภำพ/สังกัด  นักวิจยั /นักวิทยำศำสตร์
 บุคลำกรสำยสนับสนุน
๑. เพศ
๒. ประเภทบุคลำกร

 อื่นๆ

ส่ วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่ อการปฏิบัตงิ านของผู้อานวยการสถาบัน
ด้ าน/
ข้ อ

รายละเอียด

ก
ก๑

ภาวะผู้นา
มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจได้ เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
ทังเชิ
้ งรุกและเชิงรับ
มีควำมรับผิดชอบ ตังใจ
้ มุง่ มัน่ อุทิศเวลำ และเสียสละ
ประโยชน์สว่ นตนเพื่อประโยชน์สว่ นรวม
มีควำมสำมำรถในกำรเสริ มสร้ ำงควำมสำมัคคีและควำม
เข้ ำใจอันดีระหว่ำงบุคลำกร เพื่อร่วมมือกันปฏิบตั งิ ำนให้
สำเร็ จตำมวัตถุประสงค์ของกำรก่อตังหน่
้ วยงำน
มีกำรวำงตัว ครองตน และแต่งกำยได้ เหมำะสม เป็ น
ตัวอย่ำงแก่บคุ ลำกร
รับฟั งควำมคิดเห็นของผู้ใต้ บงั คับบัญชำ
เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชำปรึกษำปั ญหำได้ อย่ำง เท่ำ
เทียม
สนับสนุนควำมก้ ำวหน้ ำของบุคลำกร
การบริหารจัดการและพัฒนาหน่ วยงาน
มีวิสยั ทัศน์ในกำรพัฒนำหน่วยงำนให้ เป็ นผู้นำทำงวิชำกำร
ในศำสตร์ ทเี่ กี่ยวข้ องและมีกลยุทธ์นำไปสูก่ ำรปฏิบตั ิให้ เห็น
ผลสำเร็ 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)
(ไม่ นับ)

ด้ าน/
ข้ อ

รายละเอียด

ข๒

มีกำรดำเนินกำรตำมกลยุทธ์และแผนงำนที่ได้ แถลงไว้ เมื่อ
เข้ ำรับตำแหน่งอย่ำงเป็ นรูปธรรม
มีกำรพัฒนำฐำนข้ อมูลเพื่อใช้ ในกำรบริ หำรจัดกำรที่มีควำม
เชื่อมโยงทัว่ ทังหน่
้ วยงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้ มีทกั ษะและควำมชำนำญในงำนที่
รับผิดชอบเพิ่มมำกขึ ้นอย่ำงสม่ำเสมอ
มีกำรนำระบบประกันคุณภำพมำใช้ ในกำรพัฒนำ
หน่วยงำน
มีกำรกำกับติดตำมแบบประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนตำม
แผนงำน
มีกำรนำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรปฏิบตั งิ ำนในรอบ
ต่อไป
การมีส่วนร่ วมของบุคลากรในการบริหารจัดการ
มีกำรออกกฎระเบียบข้ อบังคับทีบ่ คุ ลำกรส่วนใหญ่ยอมรับ
และปฏิบตั ิตำมเพื่อให้ เกิดผลดีตอ่ หน่วยงำน
มีกำรบริ หำรจัดกำรตำมหลักควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ ใน
ทุกกระบวนงำน โดยเฉพำะกำรตรวจสอบกำรใช้ จ่ำยเงิน
งบประมำณและเงินรำยได้ ให้ เกิดควำมคุ้มค่ำตำม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำน
มีหลักกำรทำงำนแบบมีสว่ นร่วม เปิ ดโอกำสให้ บคุ ลำกรเข้ ำ
ร่วมในกำรวำงแผน ดำเนินงำนและตรวจสอบผลกำร
ปฏิบตั ิงำนให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อหน่วยงำน
มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลผลกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงสมำ่ เสมอและ
ทันเหตุกำรณ์
การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก
มีกำรสนับสนุนและผลักดันให้ บคุ ลำกรมีกำรผลิตผล
งำนวิจยั ตำมภำรกิจของสถำบันอย่ำงเหมำะสม
มีกำรแสวงหำทุนสนับสนุนงำนวิจยั และ/หรื อจัดสรร
งบประมำณสนับสนุนงำนวิจยั อย่ำงเหมำะสม
มีกำรนำเสนอองค์ควำมรู้ที่ได้ จำกกำรวิจยั ในสำขำวิชำของ
สถำบันเผยแพร่สภู่ ำยนอกอย่ำงสม่ำเสมอ
ความคิดเห็นต่ อการปฏิบัติงานของผู้อานวยการ
สถาบันในภาพรวม

ข๓
ข๔
ข๕
ข๖
ข๗
ค
ค๑
ค๒

ค๓

ค๔
ง
ง๑
ง๒
ง๓
จ

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

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

