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ค าน า 
 

 คณะกรรมการด าเนินการติดตามผลการปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั/ส านกั ไดรั้บการ
แต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2552 เพื่อท าหน้าท่ีให้ขอ้เสนอแนะกบั
ผูบ้ริหารท่ีด ารงต าแหน่งใหม่ท่ีไดน้ าเสนอนโยบายและวิสัยทศัน์ ในการเช่ือมโยงระหวา่งแผนงานเชิงรุกกบั
วิสัยทศัน์ จุดแข็งและจุดอ่อนขององคก์ร ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานทุกรอบปีของวาระการด ารง
ต าแหน่งการบริหาร  พร้อมกับจดัท ารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลเสนอสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาและให้ขอ้เสนอแนะในการพฒันาหน่วยงาน แนวทางการวางแผน และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้
สัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายท่ีผูบ้ริหารแต่ละท่านได้ก าหนดไวข้ณะเขา้รับต าแหน่ง นอกจากนั้นยงัท าหน้าท่ี
รวบรวมขอ้ปฏิบติัท่ีดีของแต่ละหน่วยงานท่ีสามารถน ามาเป็นรูปแบบตวัอย่างการปฏิบติัให้เกิดผลดีกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ รวมทั้งน าขอ้มูลอุปสรรค ประเด็นปัญหาท่ีเป็นปัญหาส่วนรวมท่ีมหาวิทยาลยั ควรด าเนินการ
แกไ้ขในระดบันโยบาย และน าเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 การด าเนินงานท่ีผ่านมาพบว่า การติดตามผลการปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั/ส านกั
โดยไม่มีการประเมินผลนั้นไดช่้วยให้การปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั/ส านกั มีประสิทธิภาพ
ข้ึนระดบัหน่ึง แต่ยงัไม่บรรลุวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ของส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สภามหาวิทยาลยัจึงเห็นชอบให้เพิ่มงานการประเมินผลไวด้ว้ย 
และให้ปรับเป็น “คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั /
ส านกั” เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2553 
 

 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั/ส านัก รวม 46 คนจากทุกคณะ 
สถาบัน/ส านัก ในทุกวิทยาเขต ครบทุกรอบ 1 ปีของการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วตัถุประสงค์ คณะกรรมการฯ จึงเห็นชอบให้จัดท าคู่มือการด าเนินงานฉบบัน้ีข้ึน เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ด าเนินงาน โดยอาจมีการปรับให้เกิดความเหมาะสม และสะดวกยิ่งข้ึนต่อไป โดยคาดหวงัวา่การด าเนินงาน
ของคณะกรรมการชุดน้ีจะเป็นไปอย่างสร้างสรรค์มากกว่าการประเมินเพียงเพื่อการตดัสินคุณภาพของการ
ปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั/ส านกั ซ่ึงทุกท่านต่างก็มุ่งมัน่พฒันาหน่วยงาน เพื่อน าไปสู่ความ
เจริญกา้วหนา้ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัร่วมกนั 
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คู่มือการด าเนินงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั/ส านกั 1 

คู่มอืการด าเนินงาน 
คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลการปฏบัิติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน  

และผู้อ านวยการส านัก ประจ าปี 2554 
......................................................................................... 

1.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 

 1.1 รายช่ือคณะกรรมการฯ 
  คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการ
สถาบนั/ส านกั จ านวน 14 คน ผูช่้วยปฏิบติังาน 3 คน รวม 17 คน ตามประกาศสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
เร่ือง แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบัน และ
ผูอ้  านวยการส านกั (ภาคผนวก 1) ดงัน้ี 

1. นายชุมพล  พรประภา    กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีปรึกษา 
2. นายศิริ  ชมชาญ             กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ ประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารยว์ฒันา  สวรรยาธิปัติ กรรมการ 
4. รองศาสตราจารยบ์พิธ  จารุพนัธ์ุ กรรมการ 
5. รองศาสตราจารยส์มศกัด์ิ  เพรียบพร้อม กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยว์รรณดา  สุจริต กรรมการ 
7. รองศาสตราจารยสุ์คนธ์ช่ืน  ศรีงาม กรรมการ 
8. รองศาสตราจารยม์ยรีุ  จยัวฒัน์ กรรมการ 
9. รองศาสตราจารยบุ์ปผชาติ  ทฬัหิกรณ์ กรรมการ 
10. รองศาสตราจารยจี์รพรรณ  ชีรานนท ์ กรรมการ 
11. รองศาสตราจารยพ์นิต  เขม็ทอง กรรมการ 
12. รองศาสตราจารยก์อ้งกิติ  พสูวสัด์ิ กรรมการ 
13. ผูช่้วยศาสตราจารยม์ยรีุ  เทศผล กรรมการ 
14. ผูช่้วยศาสตราจารยน์งลกัษณ์  งามเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
15. นางมุกดา  เกตุแกว้ ผูช่้วยเลขานุการ 
16. นางสาวอมัพร  วรรณปะกาศิล ผูช่้วยเลขานุการ 
17. นางสาวสุปราณี  เทียนเล็ก ผูช่้วยเลขานุการ 

 1.2 หน้าทีข่องคณะกรรมการฯ 
1) รับทราบ รับฟัง และให้ขอ้เสนอแนะต่อคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั/ส านกั ท่ีด ารงต าแหน่ง

ใหม่ ท่ีไดน้ าเสนอนโยบายและวสิัยทศัน์ 



 

คู่มือการด าเนินงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั/ส านกั 2 

2) ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั/ส านักทุกรอบปีของ
วาระการด ารงต าแหน่งการบริหาร 

3) จดัท ารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอ้  านวยการ
สถาบนั/ส านกั และขอ้เสนอแนะเพื่อการบริหารงานเสนอสภามหาวทิยาลยั 

2.  คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  
คณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั/ส านกั ท่ีจะตอ้งติดตามและประเมินผล จ านวน 46 คน แบ่งตามประเภทการ

จดัตั้งหน่วยงานไดแ้ก่ 

2.1  หน่วยงานระดับคณะ สถาบัน ส านักทีจั่ดตั้งตามพระราชกฤษฎกีา รวม 22 หน่วยงาน ได้แก่ 

คณะ (14 หน่วยงาน) สถาบัน/ส านัก (8 หน่วยงาน) 
1) คณะเกษตร 
2) คณะบริหารธุรกิจ 
3) คณะประมง 
4) คณะมนุษยศาสตร์ 
5) คณะวนศาสตร์ 
6) คณะวทิยาศาสตร์ 
7) คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
8) คณะศึกษาศาสตร์ 
9) คณะเศรษฐศาสตร์ 
10) คณะสังคมศาสตร์ 
11) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
12) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
13) คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
14) บณัฑิตวทิยาลยั 

1) สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร 
2) สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลิตผลทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร 
3) สถาบนัวจิยัและพฒันาแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
4) ส านกัส่งเสริมและฝึกอบรม 
5) ส านกัหอสมุด 
6) ส านกับริการคอมพิวเตอร์ 
7) ส านกัทะเบียนและประมวลผล 
8) ส านกัพิพิธภณัฑแ์ละวฒันธรรมการเกษตร 

2.2 หน่วยงานระดับคณะ สถาบัน ส านัก ที่จัดตั้ งโดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวม 24 
หน่วยงาน ได้แก่ 

คณะ (15 หน่วยงาน) สถาบัน/ส านัก (9 หน่วยงาน) 
1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2) คณะเกษตร ก าแพงแสน 
3) คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
4) คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 

1) ส านกัหอสมุด ก าแพงแสน 
2) ส านกัส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน 
3) สถาบนัวจิยัและพฒันา ก าแพงแสน 
4) สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร 
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คณะ (15 หน่วยงาน) สถาบัน/ส านัก (9 หน่วยงาน) 
5) คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา 
6) คณะวทิยาการจดัการ 
7) คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
8) คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
9) คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม

เกษตร 
10) คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ 
11) คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ 
12) คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์
13) วทิยาลยัส่ิงแวดลอ้ม 
14) วทิยาลยัพาณิชยนาวนีานาชาติ 
15) วทิยาลยับณัฑิตศึกษา ศรีราชา  

5) สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคน้ควา้และ
พฒันาการผลิตปศุสัตวแ์ละผลิตภณัฑส์ัตว ์

6) สถาบนัอินทรีจนัทรสถิตยเ์พื่อการคน้ควา้และพฒันา
พืชศาสตร์ 

7) สถาบนัวจิยัและพฒันา วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จงัหวดัสกลนคร 

8) ส านกัวทิยบริการ วทิยาเขตศรีราชา 
9) ส านกัวทิยบริการ วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดั

สกลนคร 

หมายเหตุ : ล าดบัท่ี 8) และ 9) ไม่ไดเ้ป็นองคป์ระชุมของท่ี
ประชุมคณบดี และ ก.บ.ม. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

3.  แนวปฏิบัติส าหรับคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน และผู้อ านวยการส านัก 
3.1 คณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั และผูอ้  านวยการส านกั น าเสนอนโยบาย วิสัยทศัน์ แผนเชิงรุกและ

แผนปฏิบติัราชการตามนโยบายการพฒันาคณะ สถาบนั และส านกั ในระยะ 4 ปี เพื่อให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน และผู้อ านวยการส านัก ให้ข้อเสนอแนะ โดยให้
มาน าเสนอหลังเข้ารับต าแหน่ง 30 วัน ทั้ งน้ี จะต้องน าเสนอโครงการของแผนเชิงรุกท่ีมีความสอดคล้อง 
(Consistency) ดา้นวสิัยทศัน์ และภารกิจ รวมทั้งมีความสมบูรณ์ (Completeness) ดา้นวตัถุประสงค ์จุดแข็ง และ
จุดอ่อน ของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มการน าเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ (ภาคผนวก 2) หรือส าหรับ
ผูอ้  านวยการสถาบนั (ภาคผนวก 3) หรือ ส าหรับผูอ้  านวยการส านกั (ภาคผนวก 4) 
 3.2 คณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั และผูอ้  านวยการส านัก ติดตามให้คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  
ด าเนินการให้มีการประเมินผลการบริหารงาน และพิจารณาสรุปวิเคราะห์ผลการประเมินการบริหารงาน เม่ือ
คณบดี  ผูอ้  านวยการสถาบัน และผูอ้  านวยการส านัก ด ารงต าแหน่งทุกครบรอบ 1 ปี โดยมีแนวทางการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ดงัน้ี 

1) สร้างความเขา้ใจให้บุคลากร และนิสิต รับทราบวตัถุประสงค์ ประโยชน์และแนวทางการ
ประเมิน  ซ่ึงอาจด าเนินการประเมินในระบบ manual และ/หรือ online ก็ได ้ตามความพร้อมของหน่วยงาน 

2) แจง้ระยะเวลาการประเมินใหบุ้คลากร และนิสิต รับทราบ  
3) ด าเนินการประเมินผล ตามแบบประเมินการบริหารงานของคณบดี โดยบุคลากรและนิสิต 

(ภาคผนวก 5) หรือแบบประเมินการบริหารงานของผูอ้  านวยการสถาบนั โดยบุคลากร (ภาคผนวก 6) หรือแบบ
ประเมินการบริหารงานของผูอ้  านวยการส านกั โดยบุคลากร (ภาคผนวก 7) 
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4) รวบรวม วิเคราะห์ และพิจารณาสรุปผลการประเมินการบริหารงานทุกครบรอบ 1 ปี ของการ
บริหาร ตามแบบรายงานสรุปวเิคราะห์การประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดี (ภาคผนวก 8) หรือผูอ้  านวยการ
สถาบนั (ภาคผนวก 9) หรือผูอ้  านวยการส านัก (ภาคผนวก 10) และแจง้ให้คณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั และ
ผูอ้  านวยการส านกั รับทราบ พร้อมทั้งน าเขา้พิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

3.3 คณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั และผูอ้  านวยการส านัก จดัส่งเอกสารต่อไปน้ีให้คณะกรรมการฯ 
ภายใน 45 วนั หลงัจากครบรอบ 1 ปีของการบริหาร  

1) รายงานสรุปวิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบติังานส าหรับคณบดี (ภาคผนวก 8) หรือส าหรับ
ผูอ้  านวยการสถาบนั (ภาคผนวก 9) หรือส าหรับผูอ้  านวยการส านกั (ภาคผนวก 10) ท่ีผ่านการพิจารณาจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว โดยให้แนบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
หน่วยงานมาดว้ย 

2) รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการท่ีสอดคลอ้งกบัแผนเชิงรุก และแผนปฏิบติัราชการตาม
นโยบายการพฒันาคณะ สถาบนั และส านกั ในระยะ 4 ปี ท่ีได้น าเสนอไวต้อนเขา้รับต าแหน่ง เพื่อวิเคราะห์
ความสอดคลอ้ง (Consistency) ดา้นวิสัยทศัน์ และภารกิจ และความสมบูรณ์ (Completeness) ดา้นวตัถุประสงค ์
จุดแข็ง และจุดอ่อน ตามแบบรายงานผลการด าเนินงานของคณบดี (ภาคผนวก 11) หรือผูอ้  านวยการสถาบนั 
(ภาคผนวก 12) หรือผูอ้  านวยการส านกั (ภาคผนวก 13) 

3) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน หรือรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษาล่าสุด เพื่อใช้เป็นขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานใน
ภาพรวม ในกรณีเขา้รับต าแหน่งใน 1 ปีแรก กรรมการจะพิจารณาขอ้มูลตามความเหมาะสม  

4. แนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 

4.1  รับฟังการน าเสนอนโยบายและวสิัยทศัน์หลงัเขา้รับต าแหน่ง 30 วนั และใหข้อ้เสนอแนะ  

4.2 ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั และผูอ้  านวยการส านกั แต่
ละวาระการบริหาร 4 ปี รวม 4 คร้ัง  ตามก าหนดการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน ตลอดปีปฏิทิน 
(ภาคผนวก 14) 

1) คร้ังท่ี 1, 2 และ3 ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานหลงัเขา้รับต าแหน่งครบรอบปีท่ี 1, 2 
และ 3 

2) คร้ังท่ี 4 ติดตามผลการปฏิบติังานและประเมินผลงาน เม่ือครบวาระการด ารงต าแหน่ง  4 ปี 
4.3 ก าหนดให้มีกรรมการผูรั้บผิดชอบ ท าหน้าท่ีด าเนินการสรุป วิเคราะห์ ประเมินผล  และสรุป

รายงานผล โดยมีแนวทางในการก าหนดกรรมการผูรั้บผดิชอบ ดงัน้ี  
1) กรรมการ 1 คนรับผิดชอบหลกั 4-5 คณะ/สถาบนั/ส านกั รับผิดชอบรองอีก 4-5 คณะ/สถาบนั/

ส านกั (ตามความเหมาะสม)  
2) หลีกเล่ียงการติดตามและประเมินคณะ/สถาบนั/ส านกัท่ีกรรมการเคยสังกดั 
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4.4 ก่อนครบรอบปีการบริหารงานของผูบ้ริหาร 2 เดือน ประธานฯ จะแจง้ให้ผูบ้ริหารหน่วยงาน จดัส่ง
เอกสารผลการด าเนินงานตามรอบปีท่ีด ารงต าแหน่ง เพื่อใหค้ณะกรรมการฯ พิจารณา (รายละเอียดตามขอ้ 3.3)   

4.5 กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย วิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร โดยอาจขอขอ้มูลเพิ่มเติม  และ/หรือนดั
หมายการเขา้เยีย่มหน่วยงานและสัมภาษณ์คณะผูบ้ริหารหน่วยงาน  

4.6 กรรมการท่ีได้รับมอบหมาย จดัท าแบบรายงาน (ภาคผนวก 14) เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา 
โดยในรายงานประกอบดว้ย 

 1) สรุปผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู ้อ  านวยการสถาบัน และ
ผูอ้  านวยการส านกั  

2) ขอ้เสนอแนะและแนวทางท่ีคณะ/สถาบนั/ส านกั ควรด าเนินการแกไ้ขเพื่อลดจุดอ่อน/อุปสรรค
การบริหารงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยเป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งเฉพาะ ท่ีสามารถปรับปรุง
แกไ้ขไดด้ว้ยศกัยภาพของหน่วยงานเอง 

3) น าเสนอ 2 ประเด็นหลัก (ถ้ามี)ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ได้แก่ แนวการปฏิบัติท่ีดี มี
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล (Best Practice) ของคณะ/สถาบนั/ส านกัท่ีสมควรเป็นตวัอยา่งท่ีดี และประเด็นปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานนั้น แต่เป็นปัญหาท่ีควรไดรั้บการแกไ้ขในภาพรวมโดยมหาวทิยาลยั  
 ในกรณีท่ีมีการเขา้เยี่ยมหน่วยงานและสัมภาษณ์คณะผูบ้ริหารหน่วยงานให้จดัท ารายงานการเยี่ยม
ชมและสัมภาษณ์ (ภาคผนวก 16) 

4.7 คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผลการติดตามและผลการประเมินการ
ปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั และผูอ้  านวยการส านกั ตามขอ้ 4.6 และน าเสนอสภามหาวทิยาลยั 

5. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบ 1 ปี ของการบริหารงานของคณบดี ผู้อ านวยการ
สถาบัน และผู้อ านวยการส านัก 

5.1 วเิคราะห์และประเมินจากรายงานผลการด าเนินงาน (ภาคผนวกท่ี 11, 12, 13) รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา
ล่าสุด และการเยีย่ม/สัมภาษณ์ โดยมีน ้าหนกัคะแนนรวม 60 คะแนน และมีประเด็นและเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี  
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ข้อ ประเดน็การพจิารณา น า้หนัก
คะแนน
เตม็ 

เกณฑ์การให้คะแนน (เตม็ 5) น า้หนัก
คะแนนที่

ได้ 
1 2 3 4 5 

1. การบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งช้ีของแผน
ด าเนินงาน 

12.5 < ร้อยละ 
50 

ร้อยละ  
50 - 59 

ร้อยละ  
60 – 69 

ร้อยละ  
70 - 79 

ร้อยละ  
80 - 100 

 

2. แผนเชิงรุกสามารถรองรับวตัถปุระสงค์
ของหน่วยงาน 

12.5 < ร้อยละ 
60 

ร้อยละ  
60 – 69 

ร้อยละ  
70 – 79 

ร้อยละ  
80 - 89 

ร้อยละ  
90 - 100 

 

3. แผนเชิงรุกสามารถเสริมจุดแขง็ (ร้อยละ
ของจ านวนจุดแขง็) 

12.5 < ร้อยละ 
60 

ร้อยละ  
60 – 69 

ร้อยละ  
70 – 79 

ร้อยละ  
80 - 89 

ร้อยละ  
90 - 100 

 

4. แผนเชิงรุกสามารถแกไ้ขจุดอ่อน (ร้อยละ
ของจ านวนจุดอ่อน) 

12.5 < ร้อยละ 
60 

ร้อยละ  
60 – 69 

ร้อยละ  
70 – 79 

ร้อยละ  
80 - 89 

ร้อยละ  
90 - 100 

 

5. มีโครงการพฒันาองคก์รท่ีสอดคลอ้งกบั
วสิยัทศัน์ โดยมีการด าเนินงานดงัน้ี  
1)  ก าหนดวสิยัทศัน์  
2)  ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน  
3)  ถ่ายทอดไปยงับุคลากรทุกระดบั  
4)  วางแผนกลยทุธ์  
5)  มีการแปลงแผนกลยทุธ์เป็น

แผนปฏิบติังาน 
(ใชผ้ลการประเมินจาก SAR ของหน่วยงาน) 

2.5 ด าเนินการ 
1 ขอ้ 

ด าเนินการ 
2 ขอ้ 

ด าเนินการ 
3 ขอ้ 

ด าเนินการ 
4 ขอ้ 

ด าเนินการ 
5 ขอ้ 

 

6. ระบบการบริหารจดัการท่ีดีแบบธรรมาภิ
บาล (ใชผ้ลการประเมินจาก SAR ของ
หน่วยงาน) 

2.5 ด าเนินการ 
1 ขอ้ 

ด าเนินการ 
2 หรือ 3 
ขอ้ 

ด าเนินการ 
4 หรือ 5 
ขอ้ 

ด าเนินการ 
6 ขอ้ 

ด าเนินการ 
7 ขอ้ 

 

7) พฒันาการของผลการ
ด าเนินงานในแต่ละ
องคป์ระกอบของการประกนั
คุณภาพ (ใชผ้ลการประเมิน
จาก SAR ของหน่วยงาน) 

คณะ 2.5 1 องค ์ 2 – 3 องค ์ 4 – 5 องค ์ 6 – 7 องค ์ 8 – 9 องค ์  
สถาบนั/
ส านกั 

 1 องค ์ 2  องค ์ 3 องค ์ 4 องค ์ 5 - 6 องค ์  

8) การพฒันาปรับปรุงตามแผนพฒันา
ปรับปรุงฯ (สปค. 01 และ สปค. 02) (ใช้
ผลการประเมินจาก SAR ของหน่วยงาน) 

2.5 < ร้อยละ 
50 

ร้อยละ  
50 - 59 

ร้อยละ  
60 – 69 

ร้อยละ  
70 - 79 

ร้อยละ  
80 - 100 

 

รวม 8 ข้อ คะแนนเตม็ 60 คะแนนทีไ่ด้  

5.2 พิจารณาจากผลการประเมิน โดยบุคลากร และนิสิต ให้เทียบสัดส่วนจากผลการประเมินเต็ม 5 เป็น
คะแนนเตม็ 40 คะแนน โดยมีผูต้อบแบบประเมินจากบุคลากร ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 และนิสิต ไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 25 
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 คณบดี 
- ประเมินโดยบุคลากร ผลการประเมินเตม็ 5 เทียบสัดส่วนเป็นคะแนนเตม็ 30 คะแนน 
- ประเมินโดยนิสิต ผลการประเมินเตม็ 5 เทียบสัดส่วนเป็นคะแนนเตม็ 10 คะแนน 

 ผูอ้  านวยการสถาบนัและผูอ้  านวยการส านกั 
- ประเมินโดยบุคลากร ผลการประเมินเตม็ 5 เทียบสัดส่วนเป็นคะแนนเตม็ 40 คะแนน 

5.3 สรุปผลการประเมินการปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั และผูอ้  านวยการส านัก ใน
ภาพรวม ใหใ้ชค้ะแนนรวมจาก 5.1 และ 5.2 ไดค้ะแนนเตม็ 100 คะแนน 

 
เกณฑ์การประเมินมี 5 ระดับ 

คะแนนผลการด าเนินงาน (คะแนนเต็ม 100) ความหมาย 
< ร้อยละ 50.00 ควรปรับปรุงเร่งด่วน 
50.00 – 59.99  ควรปรับปรุง 
60.00 – 69.99 พอใช ้
70.00 – 79.99 ดี 

80.00 – 100.00 ดีมาก 
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

หัวข้อ คะแนนเต็ม คะแนนผลการด าเนินงาน 
5.1 60  
5.2 40  
รวม 100  

ความหมาย  
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6. แผนผังการด าเนินงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน และ
ผู้อ านวยการส านัก มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบด ี

ผู้อ านวยการสถาบนั/ส านัก 

คร้ังที ่* คร้ังที ่1 คร้ังที ่ 2 คร้ังที ่3 คร้ังที ่4 

30 วนัหลงัเขา้
รับต าแหน่ง 

น าเสนอนโยบาย/
วสิยัทศัน ์

คณะกรรมการฯ 

รายงานผลการ
ด าเนินงานใน

รอบ 1 ปีของการ
บริหารงาน 

ผลประเมิน 
รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในของ
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน  หรือรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) 
ของหน่วยงาน ปีการศึกษา
ล่าสุด 

บุคลากร นิสิต (เฉพาะคณบดี) 

สร้างการรับรู้/ความเขา้ใจ 
ก าหนดเวลาและวธีิประเมิน 
รวบรวมผลประเมิน 

คณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการฯ 

กรรมการ  2 คน 

ประเมินผล 

รายงานผลการ
ด าเนินงานรอบปีท่ี 4 
ของการบริหารงาน 

ผลประเมิน 

รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน  หรือ
รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ของหน่วยงาน ปี
การศึกษาล่าสุด 

กรรมการ 2 คน 

(เยีย่มหน่วยงาน/สมัภาษณ์) 
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7.  ตารางการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2554  (ปีทีค่รบรอบ - วนัทีท่ีค่รบรอบ)  

ล าดบัที ่ หน่วยงาน ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1 ส านกัพิพิธภณัฑแ์ละ

วฒันธรรมการเกษตร 
 1 - 12            

2 สถาบนัคน้ควา้และพฒันา
ระบบนิเวศเกษตร 

 4 - 21             

3 สถาบนัวจิยัและพฒันา 
ก าแพงแสน 

 4 - 22            

4 คณะมนุษยศาสตร์  2 - 19           
5 คณะวทิยาศาสตร์  1 - 26           
6 ส านกัทะเบียนและ

ประมวลผล 
  2 - 23          

7 คณะวนศาสตร์   1 – 31          
8 ส านกัหอสมุด   1 – 31          
9 ส านกัส่งเสริมและฝึกอบรม    1 – 4         
10 สถาบนัคน้ควา้และพฒันา

ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

   2 – 21         

11 คณะเศรษฐศาสตร์     3 – 24         
12 คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา     1 – 25         
13 สถาบนัคน้ควา้และพฒันา

ผลิตภณัฑอ์าหาร 
    2 – 29         

14 บณัฑิตวทิยาลยั      3 – 13        
15 คณะศิลปศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ 
     1 – 20        

16 คณะบริหารธุรกิจ       1 - 8       
17 คณะศึกษาศาสตร์และพฒัน

ศาสตร์ 
     2 - 13       

18 คณะเกษตร ก าแพงแสน       4 - 16       
19 วทิยาลยัพาณิชยนาวี

นานาชาติ 
     3 - 16       

20 สถาบนัวจิยัและพฒันาแห่ง
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

      1 - 17       

21 คณะเทคนิคการสตัวแพทย ์       4 - 18       
22 คณะศึกษาศาสตร์       3 - 19       
23 คณะวทิยาการจดัการ       1 - 28       
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7.  ตารางการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2554  (ต่อ) 

ล าดบัที ่ หน่วยงาน ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
24 ส านกัวทิยบริการ  

วทิยาเขตศรีราชา 
      1 - 28       

25 คณะประมง        4 – 12      
26 คณะเกษตร        1 – 17      
27 สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจ

เพื่อการคน้ควา้และ
พฒันาการผลิตปศุสตัวแ์ละ
ผลิตภณัฑส์ตัว ์

       1 – 19      

28 คณะสตัวแพทยศาสตร์        4 – 22      
29 ส านกัหอสมุด ก าแพงแสน         2 – 22     
30 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

และอุตสาหกรรมเกษตร 
        4 – 27     

31 คณะวทิยาศาสตร์และ
วศิวกรรมศาสตร์ 

        4 – 27     

32 สถาบนัวจิยัและพฒันา  
วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จงัหวดัสกลนคร 

        4 – 27     

33 คณะอุตสาหกรรมเกษตร         3 – 28     
34 คณะวศิวกรรมศาสตร์          1 – 18    
35 คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา          1 – 27    
36 ส านกัส่งเสริมและฝึกอบรม 

ก าแพงแสน 
         2 – 28    

37 คณะสงัคมศาสตร์           4 – 3   
38 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์           2 – 15   
39 ส านกับริการคอมพิวเตอร์           2 – 26   
40 สถาบนัอินทรีจนัทรสถิตย ์

เพื่อการคน้ควา้และพฒันา
พืชศาสตร์ 

          1 – 26   

41 คณะทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

          1 – 26   

42 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
ศรีราชา 

          1 – 26   

43 คณะศิลปศาสตร์และ
วทิยาการจดัการ 

          1 – 26   
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7.  ตารางการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2554  (ต่อ)  

ล าดบัที ่ หน่วยงาน ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
44 ส านกัวทิยบริการ  

วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จงัหวดัสกลนคร 

          4 – 30   

45 คณะวศิวกรรมศาสตร์
ก าแพงแสน 

            3 – 1 

46 วทิยาลยัส่ิงแวดลอ้ม             

ค าอธิบายเพิม่ : ตวัอย่าง ผูอ้  านวยการส านักพิพิธภัณฑ์และวฒันธรรมการเกษตร ครบรอบ 1 ปี ของการ
บริหารงาน ในวนัท่ี 12 มกราคม 2554 

หมายเหตุ :   วทิยาลยัส่ิงแวดลอ้ม อยูใ่นระหวา่งการปรับรวมหน่วยงาน จึงยงัไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งคณบดี 
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ภาคผนวก 1 
ประกาศสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน และผู้อ านวยการส านัก 

 
                                                                     

 
 

ประกาศสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดี  

ผูอ้  านวยการสถาบนั และผูอ้  านวยการส านกั 
…………………….. 

 ดว้ยสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ในการประชุมคร้ังท่ี ๙/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๗ กนัยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดมี้มติเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการ
สถาบนั และผูอ้  านวยการส านกั โดยใหท้ าการประเมินทุกครบรอบปีของการด ารงต าแหน่งการบริหารของ
คณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั และผูอ้  านวยการส านกั  

  เพื่อใหก้ารด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั 
และผูอ้  านวยการส านกั ด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จึงใหป้รับเพิ่มบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการด าเนินการติดตามผลการปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการ
สถาบนั/ส านกั ลงวนัท่ี ๒๐ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบบัเพิ่มเติม ลงวนัท่ี ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒  
โดยใหท้ าหนา้ท่ีติดตามและประเมินผูบ้ริหารระดบัคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั และผูอ้  านวยการส านกั  
และใหป้รับช่ือเป็น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั 
และผูอ้  านวยการส านกั 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
และโดยมติสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ในการประชุมคร้ังท่ี ๙/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๗ กนัยายน พ.ศ. 
๒๕๕๓  
จึงใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั และ
ผูอ้  านวยการส านกั ประกอบดว้ย 
 ๑.  นายชุมพล  พรประภา  ท่ีปรึกษา 
     กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
 ๒. นายศิริ  ชมชาญ  ประธานกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
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                  ๓.  รองศาสตราจารยว์ฒันา  สวรรยาธิปัติ  กรรมการ 
  ๔. รองศาสตราจารยบ์พิธ  จารุพนัธ์ุ  กรรมการ 
  ๕. รองศาสตราจารยส์มศกัด์ิ  เพรียบพร้อม  กรรมการ 
  ๖. รองศาสตราจารยว์รรณดา  สุจริต  กรรมการ 
  ๗. รองศาสตราจารยสุ์คนธ์ช่ืน  ศรีงาม  กรรมการ 
  ๘. รองศาสตราจารยม์ยรีุ  จยัวฒัน์  กรรมการ 
  ๙. รองศาสตราจารยบุ์ปผชาติ  ทฬัหิกรณ์  กรรมการ 
  ๑๐. รองศาสตราจารยจี์รพรรณ  ชีรานนท์  กรรมการ 
  ๑๑. รองศาสตราจารยพ์นิต  เขม็ทอง  กรรมการ 
  ๑๒. รองศาสตราจารยก์อ้งกิติ  พสูวสัด์ิ  กรรมการ 
  ๑๓. ผูช่้วยศาสตราจารยม์ยรีุ  เทศผล  กรรมการ 
  ๑๔. ผูช่้วยศาสตราจารยน์งลกัษณ์  งามเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๕. นางมุกดา  เกตุแกว้  ผูช่้วยเลขานุการ 
  ๑๖. นางสาวอมัพร  วรรณปะกาศิล  ผูช่้วยเลขานุการ 
  ๑๗. นางสาวสุปราณี  เทียนเล็ก  ผูช่้วยเลขานุการ 

   โดยใหค้ณะกรรมการมีหนา้ท่ี  
  ๑. ใหข้อ้เสนอแนะต่อคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั และผูอ้  านวยการส านกั ท่ีด ารงต าแหน่งใหม่ 
ท่ีไดน้ าเสนอนโยบายและวสิัยทศัน์ 
  ๒. ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั และผูอ้  านวยการ
ส านกั ทุกรอบปีของวาระการด ารงต าแหน่งการบริหาร 
  ๓. จดัท ารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการ
สถาบนั และผูอ้  านวยการส านกั และขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาหน่วยงานเสนอสภา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

  ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

                                                         ประกาศ ณ วนัท่ี   ๒๘   ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 

                (ศาสตราจารยก์  าพล  อุดลวทิย)์ 
           นายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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ภาคผนวก 2 
แบบรายงานการน าเสนอนโยบายและวสัิยทัศน์ของคณบดี มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  

 แบบรายงานการน าเสนอนโยบายและวสัิยทศัน์  
คณบดีคณะ................................................. 

 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
1.  ข้อมูลเบือ้งต้นของหน่วยงาน  

1.1  ประวตัิการก่อตั้งหน่วยงาน (โดยย่อ)  
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
    สถานทีต่ั้ง  
    .......................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................... 
 วทิยาเขต : …………………………………………………………………... 
 โทรศัพท์ : ....................................................................................................... 
 โทรสาร : ....................................................................................................... 
 e-mail : ....................................................................................................... 
 website : ....................................................................................................... 
 
     ช่ือ..................................................................................................................... 

ต าแหน่ง............................................................................................................ 
คณบดี................................................................................................................ 
วาระการด ารงต าแหน่ง ..................................................................................... 

 
1.2 โครงสร้างการบริหารงาน 
 
 
 
 

รูปด้านหน้าอาคารของ
หน่วยงาน 

รูปคณบด ี

โครงสร้างการบริหารงาน 

กตป-1 
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1.3 ขอ้มูลสถิติเปรียบเทียบ เก่ียวกบั  งบประมาณ บุคลากร นิสิต หลกัสูตร งานวจิยั งานบริการวชิาการ 
(รายงานขอ้มูลในภาคผนวก) 

2.  การวเิคราะห์บริบทหรือสภาพแวดล้อมภายนอก (Context Analysis) ทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการศึกษา ดังนี้ 

2.1 แนวโน้มด้านการเมือง 
ภายใน KU : (การออกนอกระบบของมหาวทิยาลยั เป็นตน้) 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
ภายนอก KU : (การบริหารอย่างมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลของหน่วยงาน 
ความรับผดิชอบต่อสังคม เป็นตน้) 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

2.2 แนวโน้มด้านเศรษฐกจิ 
ภายใน KU : (เช่น การลดลงของงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร การหาแหล่งรายรับจากภายนอก เป็นตน้) 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
ภายนอก KU : (เช่น ทิศทางการพฒันาประเทศ ความตอ้งการใชบ้ณัฑิตของสังคมและอุตสาหกรรม  
เป็นตน้) 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

2.3 แนวโน้มด้านสังคม 
ภายใน KU :  (เช่น การศึกษาแบบบูรณาการ ทกัษะการเรียนรู้ของบุคลากรและนิสิตใหม่ เป็นตน้) 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
ภายนอก KU : (เช่น การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน การเรียนรู้ตลอดชีวติหรือ Life – long Learning เป็นตน้) 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

2.4 แนวโน้มด้านเทคโนโลย ี
ภายใน KU : (เช่น การประยุกตใ์ช ้e-Learning ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และภาษาองักฤษของบุคลากร  
เป็นตน้) 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
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ภายนอก KU : (เช่น การศึกษาผา่นระบบเครือข่ายของมหาวทิยาลยัต่างประเทศ เป็นตน้) 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

2.5 แนวโน้มด้านประชากร 
ภายใน KU : (เช่น การเกษียณอายขุองบุคลากรในหน่วยงาน กลุ่มอายขุองบุคลากรในหน่วยงาน เป็นตน้) 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
ภายนอก KU : (เช่น การลดลงของผูเ้ขา้สู่ระบบการศึกษาระดบัอุดมศึกษา เป็นตน้) 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

3.   การวเิคราะห์ จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรภายใต้บริบทแนวโน้มทีจั่ดท าขึน้ (จากการวเิคราะห์ข้อมูลทีไ่ด้
จัดเกบ็ในปัจจุบนั) เพือ่ประกอบการประกนัคุณภาพ และการของบประมาณ  
3.1 จุดแข็ง* 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................ 
3.2 จุดอ่อน** 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................ 
หมายเหตุ :   

*จุดแข็ง คือ ข้อได้เปรียบ หรือส่ิงท่ีจะสนบัสนุนผลกัดนัท่ีมาจากภายในหน่วยงาน เพ่ือใหห้น่วยงานนั้นบรรลุ
ตาม วิสยัทศัน ์ภารกิจ นโยบาย และวตัถุประสงค ์

**จุดอ่อน คือ ข้อเสียเปรียบ หรือส่ิงท่ีจะเป็นอุปสรรค ท่ีมาจากภายในหน่วยงาน ส่งผลใหห้น่วยงานนั้นอาจจะไม่
สามารถบรรลุตาม วิสยัทศัน ์ภารกิจ นโยบาย และวตัถุประสงค ์
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4. วสัิยทัศน์ (Vision) ของผู้บริหาร 

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

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

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

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

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

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

5.  ภารกจิ (Mission) ขององค์กร 

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

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

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

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

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

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

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

6.  นโยบายหลกั และวตัถุประสงค์ขององค์กร (Organizational Policies and Objectives ขององค์กร) 

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

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

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

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

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

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

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

 



 

คู่มือการด าเนินงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั/ส านกั 19 

7.   แผนเชิงรุก* และผลการด าเนินงานทีค่าดหวังขององค์กรในช่วงการด ารงต าแหน่ง (Outputs and 
Outcomes) เพือ่ผลกัดันและขับเคลือ่นองค์กร 

โครงการของแผนเชิงรุก ตวัช้ีวดั 
(ระบุ) 

แผน/
ผล 

เป้าหมายของการด าเนินงานตาม
รอบระยะเวลา  (ระบุข้อมูล) 

ผลการด าเนินงาน 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ผลผลติ 
(Outputs)** 

ผลลพัธ์ 
(Outcomes)*** 

  แผน       
ผล       

  แผน       
ผล       

  แผน       
ผล       

  แผน       
ผล       

  แผน       
ผล       

  แผน       
ผล       

  แผน       
ผล       

หมายเหต ุ  * แผนเชิงรุก หมายถึง แผนงานเชิงรุกท่ีสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัราชการตามนโยบายการพฒันาท่ีน าเสนอไว้
ในการน าเสนอนโยบายและวิสัยทศัน ์ช่วงเขา้รับต าแหน่ง 

   ** ผลผลิต (Outputs) หมายถึง ส่ิงท่ีได้ออกมาเป็นรูปธรรม หรือรับรู้ได้ ท่ีจัดท าข้ึนหรือผลิตข้ึนโดย
หน่วยงาน เพ่ือให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือบุคลากร ไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือ การตอบค าถามท่ีว่าจะไดรั้บอะไรจากการ
ด าเนินงานและหรือกิจกรรมนั้นๆ  เช่น  จ านวนนิสิตท่ีจบการศึกษา จ านวนผลงานวิจัย จ านวนเงินสนับสนุน
งานวจิยั 
*** ผลลพัธ์ (Outcomes) หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากผลผลิต และผลกระทบท่ีมีต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และส่ิงแวดลอ้ม 
จากการใชป้ระโยชน์จากการจดัท าผลผลิตข้ึนมา หรือการตอบค าถามท่ีวา่ท าไมจึงมีการด าเนินการเพ่ือให้ไดผ้ลผลิต
นั้นๆ เช่น จ านวนนิสิตจบแลว้หางานท าได ้จ านวนผลงานตีพิมพแ์ละรายรับเขา้สู่คณะ (จากทรัพยสิ์นทางปัญญาและ
งบวจิยัจากหน่วยงานภายนอก) 
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8.   แผนปฏิบัติราชการของนโยบายการพฒันาคณะ ในระยะ 4 ปี 
นโยบายตาม
ภารกจิ 

โครงการตามนโยบาย ฯลฯ แผน/
ผล 

เป้าหมายของการด าเนินงาน ตามรอบระยะเวลา  
(ระบุข้อมูล) 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 
  แผน     

ผล     
  แผล     

ผล     
  แผล     

ผล     
  แผล     

ผล     
  แผล     

ผล     
  แผล     

ผล     
 
 

ลงช่ือ .................................................................. 
                วนัท่ี …………………….……… 
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ภาคผนวก 

1.3.1 งบประมาณ ไดแ้ก่ งบประมาณแผน่ดิน และงบประมาณเงินรายได ้เปรียบเทียบรายรับและรายจ่าย 

 ขอ้มูลงบประมาณทั้งหมดของคณะ......................................................... มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประเภท        ปีงบประมาณ พ.ศ. 25... ปีงบประมาณ พ.ศ. 25... ปีงบประมาณ พ.ศ. 25... 

รายรับ รายจ่าย คงเหลอื รายรับ รายจ่าย คงเหลอื รายรับ รายจ่าย คงเหลอื 
งบประมาณ
แผน่ดิน 

         

งบประมาณเงิน
รายได ้

         

รวม          

 
 แผนกลยทุธ์การเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 25...  คณะ............................................

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 

แหล่งรายรับ ประมาณการรายรับ ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย 
1.   1. งบบุคลากร  
2.   2. งบด าเนินงาน  
3.  3. งบลงทุน  
4.  4. งบอุดหนุน  
5.   5. งบอ่ืนๆ  
รวมประมาณการรายรับ (บาท)  รวมประมาณการรายจ่าย (บาท)  

 
1.3.2 บุคลากร 

 ขอ้มูลบุคลากรทั้งหมด   คณะ......................................................... มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 

25... 25... 25... 
1.  อาจารย ์    
2.  นกัวิจยั    
3.  บุคลากรสนบัสนุนอ่ืน    
4.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)    
5.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท ตั้งแต่ 9 เดือนข้ึนไป    
6.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ)    
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 ขอ้มูลอาจารยแ์ยกตามต าแหน่งทางวชิาการ และคุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 25...  
คณะ.................................... มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ต าแหน่งทางวชิาการ ไม่รวมลา และท างาน 9 
เดอืน ขึน้ไป 

ลาทั้งหมด รวมลา และท างาน 9 เดอืนขึน้ไป 

25... 25... 25... 25... 25... 25… 25... 25... 25... 
-  อาจารย ์          
-  ผูช่้วยศาสตราจารย ์          
-  รองศาสตราจารย ์          
-  ศาสตราจารย ์          
รวมทั้งหมด          

คุณวุฒิการศึกษา          
-  ปริญญาตรี          
-  ปริญญาโท          
-  ปริญญาเอก          
รวมทั้งหมด          

1.3.3 นิสิต  

 จ านวนนิสิตทั้งหมดปัจจุบนั (เปรียบเทียบ 3 ปี) คณะ............................. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
หลกัสูตร ปีการศึกษา 25… ปีการศึกษา 25… ปีการศึกษา 25… 

ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม)          
- หลกัสูตรภาษาไทย          
- หลกัสูตรนานาชาติ          

ปริญญาโท (รวม)          
- หลกัสูตรภาษาไทย          
- หลกัสูตรนานาชาติ          

ปริญญาเอก (รวม)          
- หลกัสูตรภาษาไทย          
- หลกัสูตรนานาชาติ          

รวมทั้งหมดทุกระดบั          
-  รวมหลกัสูตรภาษาไทย          
- รวมหลกัสูตรนานาชาติ          

 



 

คู่มือการด าเนินงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั/ส านกั 23 

 จ านวนนิสิตใหม่รับเขา้ ปีการศึกษา 25… คณะ............................................
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

หลกัสูตร ปีการศึกษา 25… ปีการศึกษา 25… ปีการศึกษา 25… 

ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม)          
- หลกัสูตรภาษาไทย          
- หลกัสูตรนานาชาติ          

ปริญญาโท (รวม)          
- หลกัสูตรภาษาไทย          
- หลกัสูตรนานาชาติ          

ปริญญาเอก (รวม)          
- หลกัสูตรภาษาไทย          
- หลกัสูตรนานาชาติ          

รวมทั้งหมดทุกระดบั          
- รวมหลกัสูตรภาษาไทย          
- รวมหลกัสูตรนานาชาติ          

 

 ขอ้มูลนิสิตเตม็เวลาเทียบเท่า (FTES – Full Time Equivalent)  
หลกัสูตร ปีการศึกษา 25… ปีการศึกษา 25… ปีการศึกษา 25… 

ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม)          
- หลกัสูตรภาษาไทย          
- หลกัสูตรนานาชาติ          

ปริญญาโท (รวม)          
- หลกัสูตรภาษาไทย          
- หลกัสูตรนานาชาติ          

ปริญญาเอก (รวม)          
- หลกัสูตรภาษาไทย          
- หลกัสูตรนานาชาติ          

รวมทั้งหมดทุกระดบั          
- รวมหลกัสูตรภาษาไทย          
- รวมหลกัสูตรนานาชาติ          
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 ขอ้มูลอาจารย ์: นิสิตเตม็เวลาเทียบเท่า (FTES – Full Time Equivalent)  

รายละเอยีด ปีการศึกษา 

25... 25... 25... 
1. จ านวนอาจารยป์ฏิบติังานตั้งแต่ 9 เดือนข้ึนไป    
2. จ านวนนิสิตเตม็เวลาเทียบเท่าทั้งหมด (FTES)    
3. จ านวนอาจารยต์่อนิสิตเตม็เวลาเทียบเท่า  
    (เกณฑม์าตรฐาน 1 :  ) 

   

 ขอ้มูลบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา............ คณะ......................... 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

หลกัสูตร ปีการศึกษา 25... ปีการศึกษา 25... ปีการศึกษา 25... 

ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม)          
- หลกัสูตรภาษาไทย          
- หลกัสูตรนานาชาติ          
ปริญญาโท (รวม)          
- หลกัสูตรภาษาไทย          
- หลกัสูตรนานาชาติ          

ปริญญาเอก (รวม)          
- หลกัสูตรภาษาไทย          
- หลกัสูตรนานาชาติ          

รวมทั้งหมดทุกระดบั          
- รวมหลกัสูตรภาษาไทย          
- รวมหลกัสูตรนานาชาติ          

 

1.3.4 หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตรท่ีเปิดสอนทั้งในระดบัปริญญาตรี และระดบับณัฑิตศึกษา 
หลกัสูตร ปีการศึกษา 25... ปีการศึกษา 25... ปีการศึกษา 25... 

ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม)          
- หลกัสูตรภาษาไทย          
- หลกัสูตรนานาชาติ          

ปริญญาโท (รวม)          
- หลกัสูตรภาษาไทย          
- หลกัสูตรนานาชาติ          
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หลกัสูตร ปีการศึกษา 25... ปีการศึกษา 25... ปีการศึกษา 25... 

ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม 

ปริญญาเอก (รวม)          
- หลกัสูตรภาษาไทย          
- หลกัสูตรนานาชาติ          

รวมทั้งหมดทุกระดบั          
- รวมหลกัสูตรภาษาไทย          
- รวมหลกัสูตรนานาชาติ          

 

1.3.5 งานวจิยั ไดแ้ก่ จ  านวนโครงการวจิยั งบประมาณท่ีไดรั้บในการท าวจิยัทั้งจากภายในและภายนอก
มหาวทิยาลยั 

 ขอ้มูลโครงการวจิยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (ปัจจุบนั)  คณะ................................. 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
โครงการ แหล่ง

ทุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25... 

งบประมาณทีไ่ด้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
1.      
2.     
3.     

รวม     

 ขอ้มูลงานวจิยัทั้งหมด คณะ................................. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
รายละเอยีด ปีงบประมาณ พ.ศ.  

25… 25… 25… 
จ านวนโครงการวจิยั    
จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัและ
งานสร้างสรรค ์

ภายใน     
ภายนอก    
รวม    

จ านวนอาจารย/์บุคลากรวจิยัท่ี
ไดรั้บทุนสนบัสนุนวจิยั 

ภายใน     
ภายนอก    
รวม    

จ านวนงานวจิยัและงาน
สร้างสรรคท่ี์ตีพิมพ ์เผยแพร่ 

ระดบัชาติ    
ระดบันานาชาติ    

รวม    



 

คู่มือการด าเนินงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั/ส านกั 26 

รายละเอยีด ปีงบประมาณ พ.ศ.  

25… 25… 25… 
จ านวนบทความวจิยัท่ีไดรั้บการ
อา้งอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานขอ้มูล 

ระดบัชาติ    
ระดบันานาชาติ    

รวม    
จ านวนอาจารย/์บุคลากรวจิยัท่ีเขา้
ร่วมประชุมวชิาการและ/หรือ
น าเสนอผลงานวชิาการ 

ในประเทศ    
ต่างประเทศ    

รวม    

 

 

 

 

1.3.6 งานบริการวชิาการ ไดแ้ก่ จ  านวนโครงการบริการวชิาการ งบประมาณรายรับและรายจ่าย 

 ขอ้มูลการใหบ้ริการวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (ปัจจุบนั) คณะ..................................... 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  (เรียงตามรายรับจากมากไปนอ้ย ไม่เกิน 3 รายการ) 

โครงการ ผู้รับผดิชอบ
โครงการ 

จ านวนคน
ทีรั่บบริการ 

จ านวนงบประมาณ มูลค่า 
(บาท) รายรับ รายจ่าย รายรับสุทธิ  

1.        
2.       
3.       

รวม       

 

 

 

 

 

 

รูปภาพกิจกรรมการให้บริการวิชาการ 

รูปภาพกิจกรรมการวิจัย 
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 ขอ้มูลการใหบ้ริการวชิาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (ปัจจุบนั)  
คณะ............................... มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (เรียงตามรายรับจากมากไปนอ้ย ไม่เกิน 3 
รายการ) 

โครงการ ผู้รับผดิชอบ
โครงการ 

จ านวนคน
ทีรั่บบริการ 

จ านวนงบประมาณ มูลค่า 
(บาท) รายรับ รายจ่าย รายรับสุทธิ  

1.        
2.       
3.       

รวม       

 

 

 

 

 ขอ้มูลรายละเอียดการบริการวชิาการทั้งหมด (ขอ้มูลเปรียบเทียบ 3 ปี) คณะ .................................... 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
รายละเอยีด ปีงบประมาณ พ.ศ.  

25… 25… 25… 
จ านวนโครงการบริการวชิาการ    
จ านวนคนท่ีไดรั้บบริการ    
งบประมาณท่ีไดรั้บ (บาท)    
มูลค่า (บาท)    

1.3.7 ขอ้มูลผลงานท่ีประสบความส าเร็จ 3 อนัดบัแรก  คณะ.................................. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ปี พ.ศ. ช่ือผลงาน 
25… 1.  

2.  
3. 

25… 1.  
2.  
3. 

25… 1.  
2.  
3. 

รูปภาพกิจกรรมการให้บริการวิชาการเพื่อสังคม 
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ค าอธิบายในการกรอกขอ้มลู 

1. ขอ้มลูพ้ืนฐานท่ีใชใ้นการน าเสนอนโยบายและวิสยัทศันข์องผูบ้ริหารจะมีการน ามาวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ เพ่ือ
เป็นกรอบในการติดตามการเตรียมการและการปฏิบติังาน โดยคณะกรรมการฯ จะใหค้วามส าคญัอยู ่2 ดา้น คือ 
1.1 ดา้นความสอดคลอ้ง (Consistency) คือ ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ กบั แนวทาง กลยทุธ์ 

และแผนปฏิบติัการในเบ้ืองตน้ระหวา่งช่วงด ารงต าแหน่ง 
1.2 ดา้นความสมบูรณ์ (Completeness) คือ ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งแนวทาง กลยทุธ์ และแผนปฏิบติัการใน

เบ้ืองตน้ระหวา่งช่วงด ารงต าแหน่ง ท่ีสอดรับกบันโยบาย วตัถุประสงค ์สามารถเสริมจุดแขง็ และและแกไ้ข
จุดอ่อนขององคก์ร 

2. การติดตามผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารพิจารณาลกัษณะของการคิดริเร่ิม/พฒันาในประเด็นท่ีส าคญัๆ ต่อไปน้ี 
2.1 การพฒันาความเป็น Internationalization และ Localization 
2.2 หน่วยงานตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลยัวิจยัไดอ้ยา่งไร 
2.3 การพฒันาระบบสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้ในการผลิตบณัฑิตและพฒันาบุคลากรไดอ้ยา่งไร 

2.4 การพฒันานิสิตครอบคลุมในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ปัญญา บุคลิกภาพ สุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นผูน้ า 
หรือไม่อยา่งไร 
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ภาคผนวก 3 
แบบรายงานการน าเสนอนโยบายและวสัิยทัศน์ของผู้อ านวยการสถาบัน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 แบบรายงานการน าเสนอนโยบายและวสัิยทศัน์ 
ผู้อ านวยการสถาบัน.................................... 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
1.  ข้อมูลเบือ้งต้นของหน่วยงาน  

1.1  ประวตัิการก่อตั้งหน่วยงาน (โดยย่อ)  
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
    สถานทีต่ั้ง  

    ......................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................... 
    วทิยาเขต : …………………………………………………………………… 

   โทรศัพท์ : ........................................................................................................ 
    โทรสาร : .......................................................................................................... 
    e-mail : .......................................................................................................... 
    website : .......................................................................................................... 

 
     ช่ือ...................................................................................................................... 

ต าแหน่ง............................................................................................................. 
ผู้อ านวยการสถาบัน.......................................................................................... 
วาระการด ารงต าแหน่ง ..................................................................................... 

 
1.2 โครงสร้างการบริหารงาน 
 
 
 
 

รูปด้านหน้าอาคารของ
หน่วยงาน 

รูปผู้อ านวยการ 

โครงสร้างการบริหารงาน 

กตป-2 
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1.3 ขอ้มูลสถิติเปรียบเทียบ เก่ียวกบั  งบประมาณ บุคลากร งานวจิยั งานบริการวชิาการ (รายงานขอ้มูลใน
ภาคผนวก) 

 
2.  การวเิคราะห์บริบทหรือสภาพแวดล้อมภายนอก (Context Analysis) ทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการศึกษา ดังนี้ 

2.1 แนวโน้มด้านการเมือง 
ภายใน KU : (เช่น การออกนอกระบบของมหาวทิยาลยั เป็นตน้) 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
ภายนอก KU : (การบริหารอย่างมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลของหน่วยงาน 
ความรับผดิชอบต่อสังคม เป็นตน้) 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

2.2 แนวโน้มด้านเศรษฐกจิ 
ภายใน KU : (เช่น การลดลงของงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร การหาแหล่งรายรับจากภายนอก เป็นตน้) 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
ภายนอก KU : (เช่น ทิศทางการพฒันาประเทศ  เป็นตน้) 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

2.3 แนวโน้มด้านสังคม 
ภายใน KU :  (เช่น การศึกษาแบบบูรณาการ ทกัษะการเรียนรู้ของบุคลากร เป็นตน้) 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
ภายนอก KU : (เช่น การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน การเรียนรู้ตลอดชีวติหรือ Life – long Learning เป็นตน้) 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

2.4 แนวโน้มด้านเทคโนโลย ี
ภายใน KU : (เช่น การประยกุตใ์ช ้e-Learning  ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และภาษาองักฤษของบุคลากร 
เป็นตน้) 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
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ภายนอก KU : (เช่น การศึกษาผา่นระบบเครือข่ายของมหาวทิยาลยัต่างประเทศ เป็นตน้) 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

2.5 แนวโน้มด้านประชากร 
ภายใน KU : (เช่น การเกษียณอายขุองบุคลากรในหน่วยงาน กลุ่มอายขุองบุคลากรในหน่วยงาน เป็นตน้) 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
ภายนอก KU : (เช่น การลดลงของผูเ้ขา้สู่ระบบการศึกษาระดบัอุดมศึกษา เป็นตน้) 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

 
3.   การวเิคราะห์ จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรภายใต้บริบทแนวโน้มทีจั่ดท าขึน้ (จากการวเิคราะห์ข้อมูลทีไ่ด้

จัดเกบ็ในปัจจุบัน) เพือ่ประกอบการประกนัคุณภาพ และการของบประมาณ  
3.1 จุดแข็ง* 

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

3.2 จุดอ่อน** 
...................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................ 
หมายเหตุ :   

*จุดแข็ง คือ ข้อได้เปรียบ หรือส่ิงท่ีจะสนบัสนุนผลกัดนัท่ีมาจากภายในหน่วยงาน เพ่ือใหห้น่วยงานนั้นบรรลุ
ตาม วิสยัทศัน ์ภารกิจ นโยบาย และวตัถุประสงค ์

**จุดอ่อน คือ ข้อเสียเปรียบ หรือส่ิงท่ีจะเป็นอุปสรรคท่ีมาจากภายในหน่วยงาน ส่งผลใหห้น่วยงานนั้นอาจจะไม่
สามารถบรรลุตาม วิสยัทศัน ์ภารกิจ นโยบาย และวตัถุประสงค ์
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4. วสัิยทัศน์ (Vision) ของผู้บริหาร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ภารกจิ (Mission) ขององค์กร 

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................ 
 
6.  นโยบายหลกั และวตัถุประสงค์ขององค์กร (Organizational Policies and Objectives ขององค์กร) 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................ 
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7.   แผนเชิงรุก* และผลการด าเนินงานทีค่าดหวังขององค์กรในช่วงการด ารงต าแหน่ง (Outputs and 
Outcomes) เพือ่ผลกัดันและขับเคลือ่นองค์กร 

โครงการของแผนเชิงรุก ตวัช้ีวดั 
(ระบุ) 

แผน/
ผล 

เป้าหมายของการด าเนินงานตาม
รอบระยะเวลา  (ระบุข้อมูล) 

ผลการด าเนินงาน 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ผลผลติ 
(Outputs)** 

ผลลพัธ์ 
(Outcomes)*** 

  แผน       
ผล       

  แผน       
ผล       

  แผน       
ผล       

  แผน       
ผล       

  แผน       
ผล       

  แผน       
ผล       

  แผน       
ผล       

หมายเหต ุ  * แผนเชิงรุก หมายถึง แผนงานเชิงรุกท่ีสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัราชการตามนโยบายการพฒันาท่ีน าเสนอไว้
ในการน าเสนอนโยบายและวิสัยทศัน ์ช่วงเขา้รับต าแหน่ง 

   ** ผลผลิต (Outputs) หมายถึง ส่ิงท่ีได้ออกมาเป็นรูปธรรม หรือรับรู้ได้ ท่ีจัดท าข้ึนหรือผลิตข้ึนโดย
หน่วยงาน เพ่ือให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือบุคลากร ไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือ การตอบค าถามท่ีว่าจะไดรั้บอะไรจากการ
ด าเนินงานและหรือกิจกรรมนั้นๆ  เช่น  จ านวนนิสิตท่ีจบการศึกษา จ านวนผลงานวิจัย จ านวนเงินสนับสนุน
งานวจิยั 
*** ผลลพัธ์ (Outcomes) หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากผลผลิต และผลกระทบท่ีมีต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และส่ิงแวดลอ้ม 
จากการใชป้ระโยชน์จากการจดัท าผลผลิตข้ึนมา หรือการตอบค าถามท่ีวา่ท าไมจึงมีการด าเนินการเพ่ือให้ไดผ้ลผลิต
นั้นๆ เช่น จ านวนนิสิตจบแลว้หางานท าได ้จ านวนผลงานตีพิมพแ์ละรายรับเขา้สู่คณะ (จากทรัพยสิ์นทางปัญญาและ
งบวจิยัจากหน่วยงานภายนอก) 
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8.   แผนปฏิบัติราชการของนโยบายการพฒันาสถาบัน  ในระยะ 4 ปี 
นโยบายตาม
ภารกจิ 

โครงการตามนโยบาย ฯลฯ แผน/
ผล 

เป้าหมายของการด าเนินงาน ตามรอบระยะเวลา  
(ระบุข้อมูล) 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 
  แผน     

ผล     
  แผล     

ผล     
  แผล     

ผล     
  แผล     

ผล     
  แผล     

ผล     
  แผล     

ผล     

 
ลงช่ือ .................................................................. 

                วนัท่ี …………………….……… 
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ภาคผนวก 

1.3.1 งบประมาณ ไดแ้ก่ งบประมาณแผน่ดิน และงบประมาณเงินรายได ้เปรียบเทียบรายรับและรายจ่าย 

 ขอ้มูลงบประมาณทั้งหมดของสถาบนั......................................................... มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 25... ปีงบประมาณ พ.ศ. 25... ปีงบประมาณ พ.ศ. 25... 

รายรับ รายจ่าย คงเหลอื รายรับ รายจ่าย คงเหลอื รายรับ รายจ่าย คงเหลอื 
งบประมาณ
แผน่ดิน 

         

งบประมาณเงิน
รายได ้

         

รวม          

 
 แผนกลยทุธ์การเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 25...  สถาบนั............................................. 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 

แหล่งรายรับ ประมาณการรายรับ ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย 
1.   1. งบบุคลากร  
2.   2. งบด าเนินงาน  
3.  3. งบลงทุน  
4.  4. งบอุดหนุน  
5.   5. งบอ่ืนๆ  
รวมประมาณการรายรับ (บาท)  รวมประมาณการรายจ่าย (บาท)  

 
1.3.2 บุคลากร 

 ขอ้มูลบุคลากรทั้งหมด ปีการศึกษา 25....  สถาบนั......................................................... 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  (ขอ้มูลเปรียบเทียบ 3 ปียอ้นหลงั) 

ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 

25... 25... 25... 
1.  นกัวิจยั    
2.  บุคลากรสนบัสนุนอ่ืน    
3.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)    
4.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท ตั้งแต่ 9 เดือนข้ึนไป    
5.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ)    
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 ขอ้มูลบุคลากรแยกตามต าแหน่งทางวชิาการ และคุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 25...  
สถาบนั.................................... มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (ขอ้มูลเปรียบเทียบ 3 ปียอ้นหลงั) 

ต าแหน่งทางวชิาการ ไม่รวมลา และท างาน 9 เดอืน 
ขึน้ไป 

รวมลา  รวมลา และท างาน 9 เดอืน
ขึน้ไป 

25... 25... 25... 25... 25... 25… 25... 25... 25... 
-  แรงงาน          
-  ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ          
-  ช านาญการ 6          
-  ช านาญการ 7          
-  ช านาญการ 8          
-  เช่ียวชาญ 9          
-  เช่ียวชาญพิเศษ 10          
รวมทั้งหมด          

คุณวุฒิการศึกษา          
-  ต  ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี          
-  ระดบัปริญญาตรี          
-  ระดบัปริญญาโท          
-  ระดบัปริญญาเอก          
รวมทั้งหมด          

 ขอ้มูลบุคลากรท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอน  ปีการศึกษา 25...  (ปัจจุบนั) 
สถาบนั.................................... มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

รายช่ือบุคลากร สอนบรรยาย สอนปฏบิัต ิ อืน่ๆ 
(ระบุ) ภาค

การศึกษา 
คณะ 
(ระบุ) 

วชิา 
(ระบุ 

จ านวน
ช่ัวโมง
สอน

ทั้งหมด 

จ านวน
นิสิต 

ภาค
การศึกษา 

คณะ 
(ระบุ) 

วชิา 
(ระบุ 

จ านวน
ช่ัวโมง
สอน

ทั้งหมด 

จ านวน
นิสิต 

1.             
2.             
3.             
4.             
5.             
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 ขอ้มูลจ านวนการรับฝึกงานนิสิตท่ีสถาบนัฯ  ปีการศึกษา 25...  (ขอ้มูลเปรียบเทียบ 3 ปียอ้นหลงั) 
สถาบนั......................................................มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

ระดบัปริญญา ปีการศึกษา  

25... 25... 25... 
-  นิสิตระดบัปริญญาตรี    
-  นิสิตระดบัปริญญาโท    
-  นิสิตระดบัปริญญาเอก    

รวมทั้งหมด (คน)    

1.3.3 งานวจิยั ไดแ้ก่ จ  านวนโครงการวจิยั งบประมาณท่ีไดรั้บในการท าวจิยัทั้งจากภายในและภายนอก
มหาวทิยาลยั 
 ขอ้มูลโครงการวจิยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (ปัจจุบนั)   

สถาบนั.................................................... มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
โครงการ แหล่ง

ทุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25... 

งบประมาณทีไ่ด้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
1.      
2.     
3.     

รวม     

 ขอ้มูลงานวจิยัทั้งหมด สถาบนั................................................. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
(ขอ้มูลเปรียบเทียบ 3 ปียอ้นหลงั) 

รายละเอยีด ปีงบประมาณ พ.ศ. 

25… 25… 25… 
จ านวนโครงการวจิยั    
จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัและ
งานสร้างสรรค ์

ภายใน     
ภายนอก    
รวม    

จ านวนบุคลากรวจิยัท่ีไดรั้บทุน
สนบัสนุนวจิยั 

ภายใน     
ภายนอก    
รวม    

จ านวนงานวจิยัและงานสร้างสรรค์
ท่ีตีพิมพ ์เผยแพร่ 

ระดบัชาติ    
ระดบันานาชาติ    

รวม    
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รายละเอยีด ปีงบประมาณ พ.ศ. 

25… 25… 25… 
จ านวนบทความวจิยัท่ีไดรั้บการ
อา้งอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานขอ้มูล 

ระดบัชาติ    
ระดบันานาชาติ    

รวม    
จ านวนบุคลากรวจิยัท่ีเขา้ร่วม
ประชุมวชิาการและ/หรือน าเสนอ
ผลงานวชิาการ 

ในประเทศ    
ต่างประเทศ    

รวม    

 

 

 

 

1.3.4 งานบริการวชิาการ ไดแ้ก่ จ  านวนโครงการบริการวชิาการ งบประมาณรายรับและรายจ่าย 
 ขอ้มูลการใหบ้ริการวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (ปัจจุบนั) สถาบนั............................. 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  (เรียงตามรายรับจากมากไปนอ้ย ไม่เกิน 3 รายการ) 
โครงการ ผู้รับผดิชอบ

โครงการ 
จ านวนคน
ทีรั่บบริการ 

จ านวนงบประมาณ มูลค่า 
(บาท) รายรับ รายจ่าย รายรับสุทธิ  

1.        
2.       
3.       

รวม       

 

 

 

 

 ขอ้มูลการใหบ้ริการวชิาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (ปัจจุบนั)  
สถาบนั............................ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (เรียงตามรายรับจากมากไปน้อย ไม่เกิน 3 
รายการ) 

รูปภาพกิจกรรมการให้บริการวิชาการ 

รูปภาพกิจกรรมการวิจัย 
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โครงการ ผู้รับผดิชอบ
โครงการ 

จ านวนคน
ทีรั่บบริการ 

จ านวนงบประมาณ มูลค่า 
(บาท) รายรับ รายจ่าย รายรับสุทธิ  

1.        
2.       
3.       

รวม       

 

 

 

 ขอ้มูลรายละเอียดการบริการวชิาการทั้งหมด (ขอ้มูลเปรียบเทียบ 3 ปี)  
สถาบนั.................................... มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
รายละเอยีด ปีงบประมาณ พ.ศ. 

25… 25… 25… 
จ านวนโครงการบริการวชิาการ    
จ านวนคนท่ีไดรั้บบริการ    
งบประมาณท่ีไดรั้บ (บาท)    
มูลค่า (บาท)    

1.3.5 ขอ้มูลผลงานท่ีประสบความส าเร็จ 3 อนัดบัแรก  สถาบนั.................................. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ปี พ.ศ. ช่ือผลงาน 
25… 1.  

2.  
3. 

25… 1.  
2.  
3. 

25… 1.  
2.  
3. 

 

รูปภาพกิจกรรมการให้บริการวิชาการเพื่อสังคม 
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ภาคผนวก 4 
แบบรายงานการน าเสนอนโยบายและวสัิยทัศน์ของผู้อ านวยการส านัก มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

แบบรายงานการน าเสนอนโยบายและวสัิยทัศน์ 
ผู้อ านวยการส านัก.................................... 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
1.  ข้อมูลเบือ้งต้นของหน่วยงาน  

1.1  ประวตัิการก่อตั้งหน่วยงาน (โดยย่อ)  
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
    สถานทีต่ั้ง  

    ......................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................... 
    วทิยาเขต : …………………………………………………………………… 

   โทรศัพท์ : ........................................................................................................ 
    โทรสาร : .......................................................................................................... 
    e-mail : .......................................................................................................... 
    website : .......................................................................................................... 

 
     ช่ือ...................................................................................................................... 

ต าแหน่ง............................................................................................................. 
ผู้อ านวยการส านัก............................................................................................. 
วาระการด ารงต าแหน่ง ..................................................................................... 

 
1.4 โครงสร้างการบริหารงาน 
 
 
 
 

รูปด้านหน้าอาคารของ
หน่วยงาน 

รูปผู้อ านวยการ 

โครงสร้างการบริหารงาน 

กตป-3 
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1.5 ขอ้มูลสถิติเปรียบเทียบ เก่ียวกบั  งบประมาณ บุคลากร งานวจิยั งานบริการวชิาการ (รายงานขอ้มูลใน
ภาคผนวก) 

 
2.  การวเิคราะห์บริบทหรือสภาพแวดล้อมภายนอก (Context Analysis) ทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการศึกษา ดังนี้ 

2.6 แนวโน้มด้านการเมือง 
ภายใน KU : (เช่น การออกนอกระบบของมหาวทิยาลยั เป็นตน้) 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
ภายนอก KU : (การบริหารอย่างมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลของหน่วยงาน 
ความรับผดิชอบต่อสังคม เป็นตน้) 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

2.7 แนวโน้มด้านเศรษฐกจิ 
ภายใน KU : (เช่น การลดลงของงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร การหาแหล่งรายรับจากภายนอก เป็นตน้) 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
ภายนอก KU : (เช่น ทิศทางการพฒันาประเทศ  เป็นตน้) 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

2.8 แนวโน้มด้านสังคม 
ภายใน KU :  (เช่น การศึกษาแบบบูรณาการ ทกัษะการเรียนรู้ของบุคลากร เป็นตน้) 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
ภายนอก KU : (เช่น การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน การเรียนรู้ตลอดชีวติหรือ Life – long Learning เป็นตน้) 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

2.9 แนวโน้มด้านเทคโนโลย ี
ภายใน KU : (เช่น การประยกุตใ์ช ้e-Learning  ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และภาษาองักฤษของบุคลากร 
เป็นตน้) 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
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ภายนอก KU : (เช่น การศึกษาผา่นระบบเครือข่ายของมหาวทิยาลยัต่างประเทศ เป็นตน้) 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

2.10 แนวโน้มด้านประชากร 
ภายใน KU : (เช่น การเกษียณอายขุองบุคลากรในหน่วยงาน กลุ่มอายขุองบุคลากรในหน่วยงาน เป็นตน้) 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
ภายนอก KU : (เช่น การลดลงของผูเ้ขา้สู่ระบบการศึกษาระดบัอุดมศึกษา เป็นตน้) 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

 
3.   การวเิคราะห์ จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรภายใต้บริบทแนวโน้มทีจั่ดท าขึน้ (จากการวเิคราะห์ข้อมูลทีไ่ด้

จัดเกบ็ในปัจจุบัน) เพือ่ประกอบการประกนัคุณภาพ และการของบประมาณ  
3.1 จุดแข็ง* 

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

3.2 จุดอ่อน** 
...................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................ 
หมายเหตุ :   

*จุดแข็ง คือ ข้อได้เปรียบ หรือส่ิงท่ีจะสนบัสนุนผลกัดนัท่ีมาจากภายในหน่วยงาน เพ่ือใหห้น่วยงานนั้นบรรลุ
ตาม วิสยัทศัน ์ภารกิจ นโยบาย และวตัถุประสงค ์

**จุดอ่อน คือ ข้อเสียเปรียบ หรือส่ิงท่ีจะเป็นอุปสรรคท่ีมาจากภายในหน่วยงาน ส่งผลใหห้น่วยงานนั้นอาจจะไม่
สามารถบรรลุตาม วิสยัทศัน ์ภารกิจ นโยบาย และวตัถุประสงค ์
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4. วสัิยทัศน์ (Vision) ของผู้บริหาร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ภารกจิ (Mission) ขององค์กร 

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................ 
 
6.  นโยบายหลกั และวตัถุประสงค์ขององค์กร (Organizational Policies and Objectives ขององค์กร) 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................ 
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7.   แผนเชิงรุก* และผลการด าเนินงานทีค่าดหวังขององค์กรในช่วงการด ารงต าแหน่ง (Outputs and 
Outcomes) เพือ่ผลกัดันและขับเคลือ่นองค์กร 

โครงการของแผนเชิงรุก ตวัช้ีวดั 
(ระบุ) 

แผน/
ผล 

เป้าหมายของการด าเนินงานตาม
รอบระยะเวลา  (ระบุข้อมูล) 

ผลการด าเนินงาน 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ผลผลติ 
(Outputs)** 

ผลลพัธ์ 
(Outcomes)*** 

  แผน       
ผล       

  แผน       
ผล       

  แผน       
ผล       

  แผน       
ผล       

  แผน       
ผล       

  แผน       
ผล       

  แผน       
ผล       

หมายเหต ุ  * แผนเชิงรุก หมายถึง แผนงานเชิงรุกท่ีสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัราชการตามนโยบายการพฒันาท่ีน าเสนอไว้
ในการน าเสนอนโยบายและวิสัยทศัน ์ช่วงเขา้รับต าแหน่ง 

   ** ผลผลิต (Outputs) หมายถึง ส่ิงท่ีได้ออกมาเป็นรูปธรรม หรือรับรู้ได้ ท่ีจัดท าข้ึนหรือผลิตข้ึนโดย
หน่วยงาน เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือบุคลากร ไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือ การตอบค าถามท่ีว่าจะไดรั้บอะไรจากการ
ด าเนินงานและหรือกิจกรรมนั้นๆ  เช่น  จ านวนนิสิตท่ีจบการศึกษา จ านวนผลงานวิจัย จ านวนเงินสนับสนุน
งานวจิยั 
*** ผลลพัธ์ (Outcomes) หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากผลผลิต และผลกระทบท่ีมีต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และส่ิงแวดลอ้ม 
จากการใชป้ระโยชน์จากการจดัท าผลผลิตข้ึนมา หรือการตอบค าถามท่ีวา่ท าไมจึงมีการด าเนินการเพ่ือให้ไดผ้ลผลิต
นั้นๆ เช่น จ านวนนิสิตจบแลว้หางานท าได ้จ านวนผลงานตีพิมพแ์ละรายรับเขา้สู่คณะ (จากทรัพยสิ์นทางปัญญาและ
งบวจิยัจากหน่วยงานภายนอก) 
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8.   แผนปฏิบัติราชการของนโยบายการพฒันาส านัก ในระยะ 4 ปี 
นโยบายตาม
ภารกจิ 

โครงการตามนโยบาย ฯลฯ แผน/
ผล 

เป้าหมายของการด าเนินงาน ตามรอบระยะเวลา  
(ระบุข้อมูล) 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 
  แผน     

ผล     
  แผล     

ผล     
  แผล     

ผล     
  แผล     

ผล     
  แผล     

ผล     
  แผล     

ผล     

 
ลงช่ือ .................................................................. 

                วนัท่ี …………………….……… 
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ภาคผนวก 

1.3.1 งบประมาณ ไดแ้ก่ งบประมาณแผน่ดิน และงบประมาณเงินรายได ้เปรียบเทียบรายรับและรายจ่าย 

 ขอ้มูลงบประมาณทั้งหมดของส านกั......................................................... มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 25... ปีงบประมาณ พ.ศ. 25... ปีงบประมาณ พ.ศ. 25... 

รายรับ รายจ่าย คงเหลอื รายรับ รายจ่าย คงเหลอื รายรับ รายจ่าย คงเหลอื 
งบประมาณ
แผน่ดิน 

         

งบประมาณเงิน
รายได ้

         

รวม          

 
 แผนกลยทุธ์การเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ส านกั............................................ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 

แหล่งรายรับ ประมาณการรายรับ ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย 
1.   1. งบบุคลากร  
2.   2. งบด าเนินงาน  
3.  3. งบลงทุน  
4.  4. งบอุดหนุน  
5.   5. งบอ่ืนๆ  
รวมประมาณการรายรับ (บาท)  รวมประมาณการรายจ่าย (บาท)  

 
1.3.2 บุคลากร 

 ขอ้มูลบุคลากรทั้งหมด  ส านกั......................................................... มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
(ขอ้มูลเปรียบเทียบ 3 ปียอ้นหลงั) 

ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 

25... 25... 25... 
1.  นกัวิจยั    
2.  บุคลากรสนบัสนุนอ่ืน    
3.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)    
4.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท ตั้งแต่ 9 เดือนข้ึนไป    
5.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ)    
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 ขอ้มูลบุคลากรแยกตามต าแหน่งทางวชิาการ และคุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 25...  
ส านกั.................................... มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (ขอ้มูลเปรียบเทียบ 3 ปียอ้นหลงั) 

ต าแหน่งทางวชิาการ ไม่รวมลาศึกษาต่อ และท างาน 9 
เดอืน ขึน้ไป 

รวมลา รวมลา และท างาน 9 เดอืน
ขึน้ไป 

25... 25... 25... 25... 25... 25… 25... 25... 25... 
-  แรงงาน          
-  ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ          
-  ช านาญการ 6          
-  ช านาญการ 7          
-  ช านาญการ 8          
-  เช่ียวชาญ 9          
-  เช่ียวชาญพิเศษ 10          
รวมทั้งหมด          

คุณวุฒิการศึกษา          
-  ต  ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี          
-  ระดบัปริญญาตรี          
-  ระดบัปริญญาโท          
-  ระดบัปริญญาเอก          
รวมทั้งหมด          

1.3.3 ขอ้มูลสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจหลกัของแต่ละส านกั 

ตัวอย่างส านักทะเบียนและประมวลผล 
 ขอ้มูลจ านวนนิสิตทั้งหมด ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

หลกัสูตร ปีการศึกษา 25... ปีการศึกษา 25... ปีการศึกษา 25... 

ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม)          
- หลกัสูตรภาษาไทย          
- หลกัสูตรนานาชาติ          

ปริญญาโท (รวม)          
- หลกัสูตรภาษาไทย          
- หลกัสูตรนานาชาติ          

ปริญญาเอก (รวม)          
- หลกัสูตรภาษาไทย          
- หลกัสูตรนานาชาติ          

รวมทั้งหมดทุกระดบั          
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หลกัสูตร ปีการศึกษา 25... ปีการศึกษา 25... ปีการศึกษา 25... 

ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม 
- รวมหลกัสูตรภาษาไทย          
- รวมหลกัสูตรนานาชาติ          

 จ านวนนิสิตปีการศึกษา 25... (ขอ้มูลนิสิตรับเขา้) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์   
หลกัสูตร ปีการศึกษา 25... ปีการศึกษา 25... ปีการศึกษา 25... 

ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม)          
- หลกัสูตรภาษาไทย          
- หลกัสูตรนานาชาติ          

ปริญญาโท (รวม)          
- หลกัสูตรภาษาไทย          
- หลกัสูตรนานาชาติ          

ปริญญาเอก (รวม)          
- หลกัสูตรภาษาไทย          
- หลกัสูตรนานาชาติ          

รวมทั้งหมดทุกระดบั          
- รวมหลกัสูตรภาษาไทย          
- รวมหลกัสูตรนานาชาติ          

 ขอ้มูลบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา............ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
หลกัสูตร ปีการศึกษา 25... ปีการศึกษา 25... ปีการศึกษา 25... 

ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม)          
- หลกัสูตรภาษาไทย          
- หลกัสูตรนานาชาติ          
ปริญญาโท (รวม)          
- หลกัสูตรภาษาไทย          
- หลกัสูตรนานาชาติ          

ปริญญาเอก (รวม)          
- หลกัสูตรภาษาไทย          
- หลกัสูตรนานาชาติ          

รวมทั้งหมดทุกระดบั          
- รวมหลกัสูตรภาษาไทย          
- รวมหลกัสูตรนานาชาติ          
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ตัวอย่างส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
 ขอ้มูลการใหบ้ริการวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ 25... (ปัจจุบนั) ส านกั............................. 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  (เรียงตามรายรับจากมากไปนอ้ย ไม่เกิน 3 รายการ) 
โครงการ ผู้รับผดิชอบ

โครงการ 
จ านวนคน
ทีรั่บบริการ 

จ านวนงบประมาณ มูลค่า 
(บาท) รายรับ รายจ่าย รายรับสุทธิ  

1.        
2.       
3.       

รวม       

 

 

 

 

 ขอ้มูลการใหบ้ริการวชิาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 25... (ปัจจุบนั) ส านกั
..................................... มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (เรียงตามรายรับจากมากไปนอ้ย ไม่เกิน 3 
รายการ) 

โครงการ ผู้รับผดิชอบ
โครงการ 

จ านวนคน
ทีรั่บบริการ 

จ านวนงบประมาณ มูลค่า 
(บาท) รายรับ รายจ่าย รายรับสุทธิ  

1.        
2.       
3.       

รวม       

 

 

 

 

รูปภาพกิจกรรมการให้บริการวิชาการ 

รูปภาพกิจกรรมการให้บริการวิชาการเพื่อสังคม 
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 ขอ้มูลรายละเอียดการบริการวชิาการทั้งหมด (ขอ้มูลเปรียบเทียบ 3 ปี) ส านกั.................................... 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
รายละเอยีด ปีงบประมาณ พ.ศ. 

25… 25… 25… 
จ านวนโครงการบริการวชิาการ    
จ านวนคนท่ีไดรั้บบริการ    
งบประมาณท่ีไดรั้บ (บาท)    
มูลค่า (บาท)    

ตัวอย่างส านักบริการคอมพวิเตอร์ 

 ขอ้มูลผลงานการใหบ้ริการดา้นคอมพิวเตอร์และเครือข่ายท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 25... (ปัจจุบนั) ส านกั..................................... 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (เรียงตามผลกระทบจากมากไปนอ้ย ไม่เกิน 5 รายการ) 

โครงการ ผู้รับผดิชอบ
โครงการ 

จ านวนคน
ทีรั่บบริการ 

จ านวนงบประมาณ มูลค่า 
(บาท) รายรับ รายจ่าย รายรับสุทธิ  

1.        
2.       
3.       
4.       
5.        

รวม       

 

 

 

 

 แผนงานเชิงรุกทางดา้นการใหบ้ริการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มากท่ีสุด  ส านกั..................................... มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

รายการ ผู้รับผดิชอบโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณทั้งหมด 
(บาท) 

1.     
2.    
3.    

รูปภาพกิจกรรมการให้บริการวิชาการเพื่อสังคม 
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1.3.4 ขอ้มูลผลงานท่ีประสบความส าเร็จ 3 อนัดบัแรก  ส านกั.................................. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ปี พ.ศ. ช่ือผลงาน 
25… 1.  

2.  
3. 

25… 1.  
2.  
3. 

25… 1.  
2.  
3. 
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ภาคผนวก 5 
แบบประเมินการบริหารงานของคณบดี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 
 

แบบประเมินการบริหารงานของคณบดี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
คณะ..................................... (.....................ระบุช่ือ....................) 

รอบปีที.่......ของการบริหารงานตั้งแต่วนัที่.......................ถึง...................... 
 

 
 
ค าช้ีแจง 

1) แบบประเมินการบริหารงานของคณบดี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นการประเมิน เพื่อใหไ้ด้
ขอ้มูลภาพรวมของการบริหารงานส าหรับน าเสนอสภามหาวทิยาลยั เพื่อใหข้อ้เสนอแนะต่อคณบดีใน
การพฒันาปรับปรุงการบริหารงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงคข์องการก่อตั้งองคก์รต่อไป 

2) การตอบแบบสอบถามจะไม่มีความสัมพนัธ์กบัการพิจารณาความดีความชอบ จึงขอความร่วมมือตอบ
แบบสอบถาม และใหข้อ้คิดเห็นในเชิงพฒันาองคก์ร 

3) ค าถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป    รวม    4 ขอ้ 
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อการบริหารงาน   รวม 23 ขอ้ 
ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา  รวม   1 ขอ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูป้ระเมิน : บคุลากร 

กตป-4 



 

คู่มือการด าเนินงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั/ส านกั 53 

                   แบบประเมินคณบดี 

ประเมินโดยบุคลากร 
แบบประเมินการบริหารงานของคณบดี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

คณะ................................. (.....................ระบุช่ือ....................) 
รอบปีที.่......ของการบริหารงานตั้งแต่วนัที่.......................ถึง...................... 

 

โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. เพศ   ชาย   หญิง 
2.  ระยะเวลาการท างาน  ต  ่ากวา่ 5 ปี  6 – 10 ปี   11 – 20 ปี  20 ปีข้ึนไป 
3.  ประเภทบุคลากร  ขา้ราชการ/พนกังานมหาวทิยาลยั   พนกังานเงินรายได ้

 ลูกจา้งประจ า/พนกังานราชการ   ลูกจา้งชัว่คราว 
4.  สถานภาพ/สงักดั  อาจารย ์     บุคลากรสายสนบัสนุนสงักดัภาควชิา 

 บุคลากรสายสนบัสนุนสงักดัส านกังานเลขานุการ  บุคลากรสายสนบัสนุนสงักดัโครงการต่างๆ 

ส่วนที ่2 ความคดิเห็นต่อการบริหารงานของคณบด ี

ด้าน/
ข้อ 

รายละเอยีด ระดบัความคดิเห็น (√) 

ดมีาก 

(5) 

ด ี

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยทีสุ่ด 

(1) 

ไม่ทราบ 
(ไม่นบั) 

ก ภาวะผู้น า       

ก1 มีความสามารถในการตดัสินใจไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ทั้งเชิง
รุกและเชิงรับ 

      

ก2 มีความรับผิดชอบ ตั้งใจ มุ่งมัน่ อุทิศเวลา และเสียสละประโยชน์
ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

      

ก3 มีความสามารถในการเสริมสร้างความสามคัคีและความเขา้ใจอนัดี
ระหวา่งบุคลากร เพ่ือร่วมมือกนัปฏิบติังานใหส้ าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์องการก่อตั้งองคก์ร 

      

ก4 มีการวางตวั ครองตน และแต่งกายไดเ้หมาะสม เป็นตวัอยา่งแก่
บุคลากร 

      

ก5 รับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา       

ก6 เปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปรึกษาปัญหาไดอ้ยา่งเท่าเทียม       

ก7 สนบัสนุนความกา้วหนา้ของบุคลากร       

ข การบริหารจดัการและพฒันาองค์กร       

ข1 มีวสิยัทศัน์ในการพฒันาองคก์รใหเ้ป็นผูน้ าทางวชิาการในศาสตร์
ท่ีเก่ียวขอ้งและมีกลยทุธ์น าไปสู่การปฏิบติัใหเ้ห็นผลส าเร็จไดจ้ริง 

      

ข2 มีการด าเนินการตามกลยทุธ์และแผนงานท่ีไดแ้ถลงไวต้อนเขา้รับ
ต าแหน่งอยา่งเป็นรูปธรรม 
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ด้าน/
ข้อ 

รายละเอยีด ระดบัความคดิเห็น (√) 

ดมีาก 

(5) 

ด ี

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยทีสุ่ด 

(1) 

ไม่ทราบ 
(ไม่นบั) 

ข3 มีการพฒันาฐานขอ้มูลเพื่อใชใ้นการบริหารจดัการท่ีมีความ
เช่ือมโยงทัว่ทั้งองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 

      

ข4 มีการพฒันาบุคลากรใหมี้ทกัษะและความช านาญในงานท่ี
รับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ 

      

ข5 มีการน าระบบประกนัคุณภาพมาใชใ้นการพฒันาองคก์ร       

ข6 มีการก ากบั ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน       

ข7 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานในรอบต่อไป       

ค การมส่ีวนร่วมของบุคลากรในการบริหารจดัการ       

ค1 มีการออกกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีบุคลากรส่วนใหญ่ยอมรับและ
ปฏิบติัตามเพ่ือใหเ้กิดผลดีต่อองคก์ร 

      

ค2 มีการบริหารจดัการตามหลกัความโปร่งใส ตรวจสอบไดใ้นทุก
กระบวนงาน โดยเฉพาะการตรวจสอบการใชจ่้ายเงินงบประมาณ
และเงินรายไดใ้หเ้กิดความคุม้ค่าตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

      

ค3 มีหลกัการท างานแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสใหบุ้คลากรเขา้ร่วม
ในการวางแผน ด าเนินงานและตรวจสอบผลการปฏิบติังานใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร 

      

ค4 มีการเปิดเผยขอ้มูลผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอและ 

ทนัเหตุการณ์ 

      

ง การบริหารจดัการตามภารกจิหลกั       

ง1 มีการบริหารจดัการดา้นการเรียนการสอนอยา่งเหมาะสม       

ง2 มีการวเิคราะห์ เปรียบเทียบขอ้มูลดา้นการผลิตบณัฑิตกบัภายนอก 
เพื่อใชใ้นการพฒันาศกัยภาพในการผลิตบณัฑิต 

      

ง3 มีการบริหารจดัการดา้นการวจิยัอยา่งเหมาะสม       

ง4 มีการน าเสนอองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวจิยัในสาขาวชิาของคณะ
เผยแพร่สู่ภายนอกอยา่งสม ่าเสมอ 

      

ง5 มีการผลกัดนัใหบุ้คลากรและผูเ้ก่ียวขอ้งผลิตผลงานวจิยั       

 

ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา : ............................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... ................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 

ณ วนัท่ี.....เดือน.................... พ.ศ.............. 
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แบบประเมินการบริหารงานของคณบดี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
คณะ................................. (.....................ระบุช่ือ....................) 

รอบปีที.่......ของการบริหารงานตั้งแต่วนัที่.......................ถึง...................... 
 

 
 
ค าช้ีแจง 

1) แบบประเมินการบริหารงานของคณบดี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นการประเมิน เพื่อใหไ้ด้
ขอ้มูลภาพรวมของการบริหารงานส าหรับน าเสนอสภามหาวทิยาลยั เพื่อใหข้อ้เสนอแนะต่อคณบดี 
ในการพฒันาปรับปรุงการบริหารงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงคข์องการก่อตั้งองคก์รต่อไป 

2) การตอบแบบสอบถามจะไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการเรียน จึงขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม  
และใหข้อ้คิดเห็นในเชิงพฒันาองคก์ร 

3) ค าถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป    รวม    3 ขอ้ 
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อการบริหารงาน   รวม  11 ขอ้ 
ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา  รวม   1 ขอ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูป้ระเมิน : นิสิต 
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แบบประเมินคณบดี 
  ประเมินโดยนิสิต 

แบบประเมินการบริหารงานของคณบดี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
คณะ................................. (.....................ระบุช่ือ....................) 

รอบปีที.่......ของการบริหารงานตั้งแต่วนัที่.......................ถึง...................... 
 

โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. เพศ   ชาย   หญิง 
2. ระดบัปริญญา  ปริญญาตรี  ประกาศนียบตัรบณัฑิต/ปริญญาโท ปริญญาเอก 
3. ระยะเวลาท่ีศึกษาในคณะ  1 ปี   2 ปี    3 ปี   4 ปี 

 5 ปี   6 ปี   7 ปี   8 ปีข้ึนไป 

ส่วนที ่2 ความคดิเห็นต่อการบริหารงานของคณบด ี

ด้าน/
ข้อ 

รายละเอยีด ระดบัความคดิเห็น (√) 

ดมีาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

ไม่ทราบ 
(ไม่นับ) 

ก การเรียนการสอน       

ก1 มีการบริหารจดัการใหไ้ดอ้าจารยท่ี์มีคุณภาพมาท าการ
สอนในชั้นเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

      

ก2 มีการบริหารจดัการการเรียนการสอนท่ีเสริม
ประสบการณ์วชิาชีพ เช่น การฝึกปฏิบติัใน
หอ้งปฏิบติัการ/ภาคสนาม การดูงานนอกสถานท่ี หรือ
เชิญวทิยากรภายนอกมาสอน/บรรยาย 

      

ก3 มีการบริหารจดัการใหมี้อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีมีคุณภาพ และ 

ใหค้  าปรึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
      

ก4 มีการบริหารจดัการใหมี้หน่วยงาน/บุคคลใหค้ าแนะน า
เก่ียวกบัการด าเนินการใดใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการ
สอนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

      

ก5 มีการบริหารจดัการใหมี้สภาพหอ้งเรียน และอปุกรณ์
ประกอบการสอน สถานท่ีเรียนรู้ดว้ยตนเอง เช่น 
หอ้งสมุด หรือหอ้งคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

      

ข กจิกรรมพฒันานิสิต       

ข1 เปิดโอกาสใหนิ้สิตของคณะจดักิจกรรม หรือเขา้ร่วม
กิจกรรมนิสิตของคณะไดอ้ยา่งเหมาะสม 

      

ข2 มีการจดักิจกรรมนิสิตท่ีเนน้โอกาสใหนิ้สิตของคณะไดมี้
โอกาสท าความรู้จกักนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ด้าน/
ข้อ 

รายละเอยีด ระดบัความคดิเห็น (√) 

ดมีาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

ไม่ทราบ 
(ไม่นับ) 

ข3 มีการจดัการใหมี้ช่องทางรับฟังความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะของนิสิตไดอ้ยา่งเหมาะสม 

      

ค กายภาพของคณะ       

ค1 มีการจดัการส่ิงอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวติของ
นิสิตภายในคณะอยา่งเหมาะสม 

      

ค2 มีการจดัใหมี้สถานท่ีนัง่พกัระหวา่งรอเรียนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

      

ค3 มีการดูแลความปลอดภยัของนิสิตขณะด ารงชีวติอยู่
ภายในคณะไดอ้ยา่งเหมาะสม 

      

 

ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา : ................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................. 
 

ณ วนัท่ี............เดือน......................พ.ศ.............. 
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ภาคผนวก 6 
แบบประเมินการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบัน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 
 

แบบประเมินการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบัน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
สถาบัน................................................ (.....................ระบุช่ือ....................) 
รอบปีที.่......ของการบริหารงานตั้งแต่วนัที่.......................ถึง...................... 

 
 
 
ค าช้ีแจง 

1) แบบประเมินการบริหารงานของผูอ้  านวยการสถาบนั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นการประเมิน 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลภาพรวมของการบริหารงานส าหรับน าเสนอสภามหาวทิยาลยั เพื่อให้ขอ้เสนอแนะ 
ต่อผูอ้  านวยการสถาบนัในการพฒันาปรับปรุงการบริหารงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงคข์องการ
ก่อตั้งองคก์รต่อไป 

2) การตอบแบบสอบถามจะไม่มีความสัมพนัธ์กบัการพิจารณาความดีความชอบ จึงขอความร่วมมือตอบ
แบบสอบถาม และใหข้อ้คิดเห็นในเชิงพฒันาองคก์ร 

3) ค าถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป    รวม    4 ขอ้ 
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อการบริหารงาน   รวม 21 ขอ้ 
ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา  รวม   1 ขอ้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูป้ระเมิน : บคุลากร 

กตป-5 
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แบบประเมินการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบัน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
สถาบัน......................................................... (.....................ระบุช่ือ....................) 
รอบปีที.่......ของการบริหารงานตั้งแต่วนัที.่......................ถึง...................... 

 

โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. เพศ   ชาย   หญิง 
2.  ประเภทบุคลากร  ขา้ราชการ/พนกังานมหาวทิยาลยั   พนกังานเงินรายได ้

 ลูกจา้งประจ า/พนกังานราชการ   ลูกจา้งชัว่คราว 
3.  ระยะเวลาการท างาน  ต  ่ากวา่ 5 ปี  6 – 10 ปี   11 – 20 ปี  20 ปีข้ึนไป 
4.  สถานภาพ/สงักดั  นกัวจิยั/นกัวทิยาศาสตร์   บุคลากรสายสนบัสนุน   อ่ืนๆ 

ส่วนที ่2 ความคดิเห็นต่อการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบัน 

ด้าน/ข้อ รายละเอยีด ระดบัความคดิเห็น (√) 

ดมีาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

ไม่ทราบ 
(ไม่นับ) 

ก ภาวะผู้น า       

ก1 มีความสามารถในการตดัสินใจไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ทั้ง
เชิงรุกและเชิงรับ 

      

ก2 มีความรับผิดชอบ ตั้งใจ มุ่งมัน่ อุทิศเวลา และเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชนส่์วนรวม 

      

ก3 มีความสามารถในการเสริมสร้างความสามคัคีและความเขา้ใจ
อนัดีระหวา่งบุคลากร เพ่ือร่วมมือกนัปฏิบติังานใหส้ าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์องการก่อตั้งองคก์ร 

      

ก4 มีการวางตวั ครองตน และแต่งกายไดเ้หมาะสม เป็นตวัอยา่ง
แก่บุคลากร 

      

ก5 รับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา       

ก6 เปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปรึกษาปัญหาไดอ้ยา่งเท่าเทียม       

ก7 สนบัสนุนความกา้วหนา้ของบุคลากร       

ข การบริหารจดัการและพฒันาองค์กร       

ข1 มีวสิยัทศัน์ในการพฒันาองคก์รใหเ้ป็นผูน้ าทางวชิาการใน
ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งและมีกลยทุธ์น าไปสู่การปฏิบติัใหเ้ห็น
ผลส าเร็จไดจ้ริง 

      

ข2 มีการด าเนินการตามกลยทุธ์และแผนงานท่ีไดแ้ถลงไวต้อนเขา้
รับต าแหน่งอยา่งเป็นรูปธรรม 

      

ข3 มีการพฒันาฐานขอ้มูลเพื่อใชใ้นการบริหารจดัการท่ีมีความ       
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ด้าน/ข้อ รายละเอยีด ระดบัความคดิเห็น (√) 

ดมีาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

ไม่ทราบ 
(ไม่นับ) 

เช่ือมโยงทัว่ทั้งองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ข4 มีการพฒันาบุคลากรใหมี้ทกัษะและความช านาญในงานท่ี
รับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ 

      

ข5 มีการน าระบบประกนัคุณภาพมาใชใ้นการพฒันาองคก์ร       

ข6 มีการก ากบัติดตามแบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน       

ข7 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานในรอบ
ต่อไป 

      

ค การมส่ีวนร่วมของบุคลากรในการบริหารจดัการ       

ค1 มีการออกกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีบุคลากรส่วนใหญ่ยอมรับและ
ปฏิบติัตามเพ่ือใหเ้กิดผลดีต่อองคก์ร 

      

ค2 มีการบริหารจดัการตามหลกัความโปร่งใส ตรวจสอบไดใ้นทุก
กระบวนงาน โดยเฉพาะการตรวจสอบการใชจ่้ายเงิน
งบประมาณและเงินรายไดใ้หเ้กิดความคุม้ค่าตามวตัถุประสงค์
ขององคก์ร 

      

ค3 มีหลกัการท างานแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสใหบุ้คลากรเขา้
ร่วมในการวางแผน ด าเนินงานและตรวจสอบผลการ
ปฏิบติังานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร 

      

ค4 มีการเปิดเผยขอ้มูลผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอและ 

ทนัเหตุการณ์ 

      

ง การบริหารจดัการตามภารกจิหลกั       

ง1 มีการสนบัสนุนและผลกัดนัใหบุ้คลากรมีการผลิตผลงานวจิยั
ตามภารกิจของสถาบนัอยา่งเหมาะสม 

      

ง2 มีการแสวงหาทุนสนบัสนุนงานวจิยั และ/หรือจดัสรร
งบประมาณสนบัสนุนงานวจิยัอยา่งเหมาะสม  

      

ง3 มีการน าเสนอองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวจิยัในสาขาวชิาของ
สถาบนัเผยแพร่สู่ภายนอกอยา่งสม ่าเสมอ 

      

 

ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา : ................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................................... 

ณ วนัท่ี...........เดือน...........................พ.ศ....................... 
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ภาคผนวก 7 
แบบประเมินการบริหารงานของผู้อ านวยการส านัก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 
 

แบบประเมินการบริหารงานของผู้อ านวยการส านัก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ส านัก............................................... (.....................ระบุช่ือ....................) 
รอบปีที.่......ของการบริหารงานตั้งแต่วนัที่.......................ถึง...................... 

 
 
 
ค าช้ีแจง 

1) แบบประเมินการบริหารงานของผูอ้  านวยการส านกั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นการประเมิน 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลภาพรวมของการบริหารงานส าหรับน าเสนอสภามหาวทิยาลยั เพื่อให้ขอ้เสนอแนะ 
ต่อผูอ้  านวยการส านกั ในการพฒันาปรับปรุงการบริหารงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงคข์องการ
ก่อตั้งองคก์รต่อไป 

2) การตอบแบบสอบถามจะไม่มีความสัมพนัธ์กบัการพิจารณาความดีความชอบ จึงขอความร่วมมือตอบ
แบบสอบถาม และใหข้อ้คิดเห็นในเชิงพฒันาองคก์ร 

3) ค าถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป    รวม    4 ขอ้ 
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อการบริหารงาน   รวม 22 ขอ้ 
ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา  รวม   1 ขอ้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูป้ระเมิน : บคุลากร 

กตป-6 
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แบบประเมินการบริหารงานของผู้อ านวยการส านัก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ส านัก............................................... (.....................ระบุช่ือ....................) 
รอบปีที.่......ของการบริหารงานตั้งแต่วนัที่.......................ถึง...................... 

 

โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. เพศ   ชาย   หญิง 
2.  ประเภทบุคลากร  ขา้ราชการ/พนกังานมหาวทิยาลยั   พนกังานเงินรายได ้

 ลูกจา้งประจ า/พนกังานราชการ   ลูกจา้งชัว่คราว 
3.  ระยะเวลาการท างาน  ต  ่ากวา่ 5 ปี  6 – 10 ปี   11 – 20 ปี  20 ปีข้ึนไป 
4.  สถานภาพ/สงักดั  บุคลากรสายสนบัสนุนสงักดัส านกังานเลขานุการ  บุคลากรสายสนบัสนุนสงักดัฝ่าย 

 อ่ืนๆ 

ส่วนที ่2 ความคดิเห็นต่อการบริหารงานของผู้อ านวยการส านกั 

ด้าน/ข้อ รายละเอยีด ระดบัความคดิเห็น (√) 

ดมีาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

ไม่ทราบ 
(ไม่นับ) 

ก ภาวะผู้น า       

ก1 มีความสามารถในการตดัสินใจไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ทั้ง 

เชิงรุกและเชิงรับ 

      

ก2 มีความรับผิดชอบ ตั้งใจ มุ่งมัน่ อุทิศเวลา และเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชนส่์วนรวม 

      

ก3 มีความสามารถในการเสริมสร้างความสามคัคีและความเขา้ใจ 

อนัดีระหวา่งบุคลากร เพ่ือร่วมมือกนัปฏิบติังานใหส้ าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์องการก่อตั้งองคก์ร 

      

ก4 มีการวางตวั ครองตน และแต่งกายไดเ้หมาะสม เป็นตวัอยา่งแก่
บุคลากร 

      

ก5 รับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา       

ก6 เปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปรึกษาปัญหาไดอ้ยา่งเท่าเทียม       

ก7 สนบัสนุนความกา้วหนา้ของบุคลากร       

ข การบริหารจดัการและพฒันาองค์กร       

ข1 มีวสิยัทศัน์ในการพฒันาองคก์รใหเ้ป็นผูน้ าในภารกิจท่ี
เก่ียวขอ้งและมีกลยทุธ์น าไปสู่การปฏิบติัใหเ้ห็นผลส าเร็จได้
จริง 

      

ข2 มีการด าเนินการตามกลยทุธ์และแผนงานท่ีไดแ้ถลงไวต้อนเขา้
รับต าแหน่งอยา่งเป็นรูปธรรม 

      

ข3 มีการพฒันาฐานขอ้มูลเพื่อใชใ้นการบริหารจดัการท่ีมีความ       
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ด้าน/ข้อ รายละเอยีด ระดบัความคดิเห็น (√) 

ดมีาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

ไม่ทราบ 
(ไม่นับ) 

เช่ือมโยงทัว่ทั้งองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ข4 มีการพฒันาบุคลากรใหมี้ทกัษะและความช านาญในงานท่ี
รับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ 

      

ข5 มีการน าระบบประกนัคุณภาพมาใชใ้นการพฒันาองคก์ร       

ข6 มีการก ากบั ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน       

ข7 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานในรอบต่อไป       

ค การมส่ีวนร่วมของบุคลากรในการบริหารจดัการ       

ค1 มีการออกกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีบุคลากรส่วนใหญ่ยอมรับและ
ปฏิบติัตามเพื่อใหเ้กิดผลดีต่อองคก์ร 

      

ค2 มีการบริหารจดัการตามหลกัความโปร่งใส ตรวจสอบไดใ้นทุก
กระบวนงาน โดยเฉพาะการตรวจสอบการใชจ่้ายเงิน
งบประมาณและเงินรายไดใ้หเ้กิดความคุม้ค่าตามวตัถุประสงค์
ขององคก์ร 

      

ค3 มีหลกัการท างานแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสใหบุ้คลากรเขา้
ร่วมในการวางแผน ด าเนินงานและตรวจสอบผลการ
ปฏิบติังานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร 

      

ค4 มีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร และมีการเปิดเผยขอ้มูล
ผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอและทนัเหตุการณ์ 

      

ง การบริหารจดัการตามภารกจิหลกั       

ง1 มีการสนบัสนุนผลกัดนัและอ านวยความสะดวกใหห้น่วยงาน
ของมหาวทิยาลยัมีการใหบ้ริการวชิาการต่อหน่วยงานภายนอก 

อยา่งเหมาะสม  

      

ง2 มีการบริหารจดัการการใหบ้ริการวชิาการตามภารกิจของส านกั
อยา่งเหมาะสม 

      

ง3 มีการด าเนินการใหมี้การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน
ภายนอกท่ีใชบ้ริการวชิาการจากหน่วยงานภายใน มก. 

      

ง4 มีการน าผลจากการประเมินใน ง3 มาวเิคราะห์เพื่อการใช้
ประโยชน์และแจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

      

 

ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา : ................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 

ณ วนัท่ี...............เดือน..........................พ.ศ................ 



 

คู่มือการด าเนินงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั/ส านกั 64 

ภาคผนวก 8 
แบบรายงานสรุปวเิคราะห์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

แบบรายงานสรุปวเิคราะห์การประเมินผลการบริหารงานของคณบดี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
คณะ.......................................... (...............ระบุช่ือ..................) 

รอบปีที.่.... ของการบริหารงานตั้งแต่วนัที่...................................ถึง.......................... 

ประเมินโดยบุคลากร  
  จากการประเมินความคิดเห็นของบุคลากร จ านวน... คน มีผูต้อบแบบประเมินฯ จ านวน .... คน คิดเป็น
ร้อยละ .... โดยผูต้อบแบบประเมินฯ มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย ... อยู่ในระดบั... 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ.... จ  านวน... คน คิดเป็นร้อยละ ... ประเภทบุคลากร... จ  านวน... คน คิด
เป็นร้อยละ... มีระยะเวลาการท างาน ... ปี จ  านวน... คน คิดเป็นร้อยละ.... สถานภาพ/สังกดั... จ  านวน ... คน คิด
เป็นร้อยละ.... 

ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย   
หญิง   
รวม  100 

ประเภทบุคลากร ขา้ราชการ/พนกังานมหาวิทยาลยั   
พนกังานเงินรายได ้   
ลกูจา้งประจ า/พนกังานราชการ   
ลกูจา้งชัว่คราว   
รวม  100 

ระยะเวลาการท างาน ต ่ากวา่ 5 ปี   
6 – 10 ปี   
11 – 20 ปี   
20 ปีข้ึนไป   
รวม  100 

สถานภาพ/สงักดั 
 

อาจารย ์   
บุคลากรสายสนบัสนุนสงักดัภาควิชา   
บุคลากรสายสนบัสนุนสงักดัส านกังานเลขานุการ   
บุคลากรสายสนบัสนุนสงักดัโครงการต่างๆ   
รวม  100 

กตป-7 



 

คู่มือการด าเนินงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั/ส านกั 65 

ส่วนที ่2  ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของคณบดี 
ด้าน/
ข้อ 

รายการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

ก ภาวะผู้น า (รวม)    
ก1 ....    
ก2 ...    
...     
ข การบริหารจดัการและพฒันาองค์กร (รวม)    
ข1     
ข2     
...     

ค การมส่ีวนร่วมของบุคลากรในการบริหารจดัการ (รวม)    
ค1     
ค2     
...     
ง การบริหารจดัการตามภารกจิหลกั (รวม)    
ง1     
ง2     
...     

 จากตารางสรุปความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานของคณบดี พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในแต่ละ
ดา้นในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย... และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน... อยู่ในระดบั..... ถ้าพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
รายการประเมิน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบั.... โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในดา้น/เร่ือง....  
มีค่าเฉล่ีย... ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน... รองลงมา คือ ................ ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดในดา้น/เร่ือง........... 
มีค่าเฉล่ีย... ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน.... 

ส่วนที ่3  ข้อเสนอแนะของบุคลากรเพือ่การพฒันาคณะ 

ข้อ ประเด็น ความถี่ 
1   
2   
3   
4   

 



 

คู่มือการด าเนินงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั/ส านกั 66 

ประเมินโดยนิสิต  
  จากการประเมินความคิดเห็นของนิสิต ซ่ึงแจกแบบสอบถามไป จ านวน... คน มีผูต้อบแบบประเมินฯ 
จ านวน .... คน คิดเป็นร้อยละ .... โดยผูต้อบแบบประเมินฯ มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานในภาพรวม มี
ค่าเฉล่ีย ... อยูใ่นระดบั... ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ.... จ  านวน... คน คิดเป็นร้อยละ ... มีระยะเวลาท่ี
ศึกษาในคณะ ... ปี จ  านวน.... คน คิดเป็นร้อยละ .... ระดบัปริญญา... จ  านวน ... คน คิดเป็นร้อยละ .... 

ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย   

หญิง   
รวม  100 

ระยะเวลาท่ีศึกษาในคณะ 1 ปี   
2 ปี   
3 ปี   
4 ปี ข้ึนไป   
รวม  100 

ระดบัปริญญา 
 

ปริญญาตรี   
ประกาศนียบตัรบณัฑิต/ปริญญาโท   
ปริญญาเอก   
รวม  100 

 
ส่วนที ่2  ความคิดเห็นต่อการบริหารงานของคณบดี 
ด้าน/
ข้อ 

รายการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

ก การเรียนการสอน (รวม)    
ก1 ....    
ก2 ...    
...     
ข กจิกรรมพฒันานิสิต (รวม)    
ข1     
ข2     
...     

ค กายภาพของคณะ (รวม)    



 

คู่มือการด าเนินงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั/ส านกั 67 

ด้าน/
ข้อ 

รายการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

ค1     
ค2     
...     
ง การบริหารจดัการตามภารกจิหลกั (รวม)    
ง1     
ง2     
...     

 จากตาราง... พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในแต่ละด้านในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย... และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน... อยู่ในระดับ.... ถ้าพิจารณารายละเอียดในแต่ละรายการท่ีประเมิน พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบั.... โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในดา้น/เร่ือง....  มีค่าเฉล่ีย... ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน... รองลงมา คือ ................... ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดในดา้น/เร่ือง........... มีค่าเฉล่ีย... ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน.... 

ส่วนที ่3  ข้อเสนอแนะของนิสิตเพือ่การพฒันาคณะ 

ข้อ ประเด็น ความถี่ 
1   
2   
3   
4   

 



 

คู่มือการด าเนินงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั/ส านกั 68 

ภาคผนวก 9 

แบบรายงานสรุปวเิคราะห์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบัน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 
 

แบบรายงานสรุปวเิคราะห์การประเมินผลการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบัน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
สถาบัน............................................... (...............ระบุช่ือ..................) 

รอบปีที.่.... ของการบริหารงานตั้งแต่วนัที่...................................ถึง.......................... 

ประเมินโดยบุคลากร  
  จากการประเมินความคิดเห็นของบุคลากร ซ่ึงแจกแบบสอบถามไป จ านวน... คน มีผูต้อบแบบประเมินฯ 
จ านวน .... คน คิดเป็นร้อยละ .... โดยผูต้อบแบบประเมินฯ มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานในภาพรวม มี
ค่าเฉล่ีย ... อยู่ในระดบั... ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ.... จ  านวน... คน คิดเป็นร้อยละ ... ประเภท
บุคลากร... จ  านวน ... คน คิดเป็นร้อยละ... มีระยะเวลาการท างาน ... ปี จ  านวน... คน คิดเป็นร้อยละ... สถานภาพ/
สังกดั... จ  านวน ... คน คิดเป็นร้อยละ...  

ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย   
หญิง   
รวม  100 

ประเภทบุคลากร ขา้ราชการ/พนกังานมหาวิทยาลยั   
พนกังานเงินรายได ้   
ลกูจา้งประจ า/พนกังานราชการ   
ลกูจา้งชัว่คราว   
รวม  100 

ระยะเวลาการท างาน ต ่ากวา่ 5 ปี   
6 – 10 ปี   
11 – 20 ปี   
20 ปีข้ึนไป   
รวม  100 

สถานภาพ/สงักดั 
 

นกัวิจยั/นกัวิทยาศาสตร์   
บุคลากรสายสนบัสนุน   
อ่ืนๆ   
รวม  100 

กตป-8 



 

คู่มือการด าเนินงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั/ส านกั 69 

ส่วนที ่2  ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบัน 

ด้าน/
ข้อ 

รายการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

ก ภาวะผู้น า (รวม)    
ก1 ....    
ก2 ...    
...     
ข การบริหารจดัการและพฒันาองค์กร (รวม)    
ข1     
ข2     
...     

ค การมส่ีวนร่วมของบุคลากรในการบริหารจดัการ (รวม)    
ค1     
ค2     
...     
ง การบริหารจดัการตามภารกจิหลกั (รวม)    
ง1     
ง2     
...     

 จากตาราง... พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในแต่ละด้านในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย... และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน... อยู่ในระดับ.... ถ้าพิจารณารายละเอียดในแต่ละรายการท่ีประเมิน พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบั.... โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในดา้น/เร่ือง....  มีค่าเฉล่ีย... ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน... รองลงมา คือ ................... ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ในดา้น/เร่ือง....  มีค่าเฉล่ีย... ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน... 

ส่วนที ่3  ข้อเสนอแนะของบุคลากรเพือ่การพฒันาสถาบัน 

ข้อ ประเด็น ความถี่ 
1   
2   
3   
4   

 



 

คู่มือการด าเนินงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั/ส านกั 70 

ภาคผนวก 10 

แบบรายงานสรุปวเิคราะห์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการส านัก มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 
แบบรายงานสรุปวเิคราะห์การประเมินผลการบริหารงานของผู้อ านวยการส านัก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ส านัก........................................... (...............ระบุช่ือ..................) 
รอบปีที.่.... ของการบริหารงานตั้งแต่วนัที่...................................ถึง.......................... 

ประเมินโดยบุคลากร  
  จากการประเมินความคิดเห็นของบุคลากร ซ่ึงแจกแบบสอบถามไป จ านวน... คน มีผูต้อบแบบประเมินฯ 
จ านวน .... คน คิดเป็นร้อยละ .... โดยผูต้อบแบบประเมินฯ มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานในภาพรวม มี
ค่าเฉล่ีย ... อยู่ในระดบั... ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ.... จ  านวน... คน คิดเป็นร้อยละ ... ประเภท
บุคลากร... จ  านวน ... คน คิดเป็นร้อยละ... มีระยะเวลาการท างาน ... ปี จ  านวน... คน คิดเป็นร้อยละ... สถานภาพ/
สังกดั ... จ  านวน... คน คิดเป็นร้อยละ ... 

ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย   
หญิง   
รวม  100 

ประเภทบุคลากร ขา้ราชการ/พนกังานมหาวิทยาลยั   
พนกังานเงินรายได ้   
ลกูจา้งประจ า/พนกังานราชการ   
ลกูจา้งชัว่คราว   
รวม  100 

ระยะเวลาการท างาน ต ่ากวา่ 5 ปี   
6 – 10 ปี   
11 – 20 ปี   
20 ปีข้ึนไป   
รวม  100 

สถานภาพ/สงักดั 
 

บุคลากรสายสนบัสนุนสงักดัส านกังานเลขานุการ   
บุคลากรสายสนบัสนุนสงักดัฝ่าย   
อ่ืนๆ   
รวม  100 

กตป-9 



 

คู่มือการด าเนินงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั/ส านกั 71 

ส่วนที ่2  ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการส านัก 

ด้าน/
ข้อ 

รายการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

ก ภาวะผู้น า (รวม)    
ก1 ....    
ก2 ...    
...     
ข การบริหารจดัการและพฒันาองค์กร (รวม)    
ข1     
ข2     
...     

ค การมส่ีวนร่วมของบุคลากรในการบริหารจดัการ (รวม)    
ค1     
ค2     
...     
ง การบริหารจดัการตามภารกจิหลกั (รวม)    
ง1     
ง2     
...     

 จากตาราง... พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในแต่ละด้านในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย... และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน... อยู่ในระดับ.... ถ้าพิจารณารายละเอียดในแต่ละรายการท่ีประเมิน พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบั.... โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในดา้น/เร่ือง....  มีค่าเฉล่ีย... ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน... รองลงมา คือ ................... ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ในดา้น/เร่ือง....  มีค่าเฉล่ีย... ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน... 

ส่วนที ่3  ข้อเสนอแนะของบุคลากรเพือ่การพฒันาส านัก 

ข้อ ประเด็น ความถี่ 
1   
2   
3   
4   

 



 

คู่มือการด าเนินงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั/ส านกั 72 

ภาคผนวก 11 
แบบรายงานผลการด าเนินงานของคณบดี มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานของ 
คณบดีคณะ............................................ 

ช่วงระยะเวลารายงาน  (วนัเดือนปี - วนัเดือนปี) 

1.  ความสอดคล้อง (Consistency) ด้านวสัิยทัศน์ และภารกจิ 
วสัิยทัศน์ 

1.  
2.  

ภารกจิ 
1.  
2.   
 

โครงการของแผนงานเชิงรุก ตวัช้ีวดั  
(ระบุ) 

แผน/
ผล 

เป้าหมายของการด าเนนิงานตามรอบ
ระยะเวลา (ระบุข้อมูล) 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 
  แผน     

ผล     
   แผน     

ผล     
   แผน     

ผล     
   แผน     

ผล     

หมายเหตุ  
  -  แผนเชิงรุก หมายถึง แผนงานเชิงรุกท่ีสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัราชการตามนโยบายการพฒันาท่ีน าเสนอไว้
ในการน าเสนอนโยบายและวิสัยทศัน ์ช่วงเขา้รับต าแหน่ง   
 - เป้าหมายของการด าเนินงานตามรอบระยะเวลา หมายถึง การระบุจ านวนผลผลิตหรือผลลพัธ์ในแต่ละปี ท่ี
สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัท่ีหน่วยงานก าหนด ทั้งในเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ ซ่ึงอาจเป็น ค่าจ านวนตวัเลข ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย  
 -  การกรอกข้อมูลเกีย่วกบั แผนเชิงรุก น้ัน โปรดระบุแค่ช่ือของแผนงาน/โครงการ จะด าเนินการอะไร โดยไม่
ตอ้งระบุจะด าเนินการอย่างไร 

กตป-10 



 

คู่มือการด าเนินงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั/ส านกั 73 

2.  ความสมบูรณ์ (Completeness) ด้านวตัถุประสงค์ จุดแข็ง และจุดอ่อน 

(แต่ละโครงการ/กิจกรรม แสดงวตัถุประสงคข์อ้ท่ีสอดคลอ้ง จุดแขง็ขอ้ท่ีเสริม และจุดอ่อนขอ้ท่ีแกไ้ข ดว้ย
เคร่ืองหมาย  ในขอ้นั้นๆ 

วตัถุประสงค์ขององค์กร 
1.  
2.  

จุดแข็งขององค์กร 
1.  
2.  

จุดอ่อนขององค์กร 
1.  
2.  

โครงการของ
แผนงานเชิงรุก 

ตวัช้ีวดั 
(ระบุ) 

แผน/
ผล 

เป้าหมายของการด าเนนิงาน
ตามรอบระยะเวลา 

(ระบุข้อมูล) 

สอดคล้องกบั
วตัถุประสงค์ (ข้อ

ที)่ () 

เสริมจุดแข็ง 
(ข้อที)่ 
() 

แก้ไขจุดอ่อน 
(ข้อที)่ () 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 
  แผน                 

ผล                 
  แผน                 

ผล                 
  แผน                 

ผล                 
  แผน                 

ผล                 
  แผน                 

ผล                 
หมายเหต ุ
 1.  ปรับเลขขอ้ในตารางใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค/์จุดแขง็/จุดอ่อนของหน่วยงาน 

2. จุดแขง็ คือ ขอ้ไดเ้ปรียบ หรือส่ิงท่ีจะสนบัสนุนผลกัดนัท่ีมาจากภายในหน่วยงาน เพ่ือใหห้น่วยงานนั้น บรรลุตาม
วสิยัทศัน์ ภารกิจ นโยบาย และวตัถุประสงค ์

3. จุดอ่อน คือ ขอ้เสียเปรียบ หรือส่ิงท่ีจะเป็นอุปสรรค ท่ีมาจากภายในหน่วยงาน ส่งผลใหห้น่วยงานนั้น อาจจะไม่
สามารถบรรลุตาม วสิยัทศัน์ ภารกิจ นโยบาย และวตัถุประสงค ์



 

คู่มือการด าเนินงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั/ส านกั 74 

ภาคผนวก 12 
แบบรายงานผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการสถาบัน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
แบบรายงานผลการด าเนินงานของ 

ผู้อ านวยการสถาบัน.............................................. 
ช่วงระยะเวลารายงาน  (วนัเดือนปี - วนัเดือนปี) 

1.  ความสอดคล้อง (Consistency) ด้านวสัิยทัศน์ และภารกจิ 
วสัิยทัศน์ 

1.  
2.  

ภารกจิ 
1.  
2.   
 

โครงการของแผนงานเชิงรุก ตวัช้ีวดั  
(ระบุ) 

แผน/
ผล 

เป้าหมายของการด าเนนิงานตามรอบ
ระยะเวลา (ระบุข้อมูล) 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 
  แผน     

ผล     
   แผน     

ผล     
   แผน     

ผล     
   แผน     

ผล     

หมายเหตุ  
  -  แผนเชิงรุก หมายถึง แผนงานเชิงรุกท่ีสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัราชการตามนโยบายการพฒันาท่ีน าเสนอไว้
ในการน าเสนอนโยบายและวิสัยทศัน ์ช่วงเขา้รับต าแหน่ง   
 - เป้าหมายของการด าเนินงานตามรอบระยะเวลา หมายถึง การระบุจ านวนผลผลิตหรือผลลพัธ์ในแต่ละปี ท่ี
สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัท่ีหน่วยงานก าหนด ทั้งในเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ ซ่ึงอาจเป็น ค่าจ านวนตวัเลข ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย  
 -  การกรอกข้อมูลเกีย่วกบั แผนเชิงรุก น้ัน โปรดระบุแค่ช่ือของแผนงาน/โครงการ จะด าเนินการอะไร โดยไม่
ตอ้งระบุจะด าเนินการอย่างไร 

กตป-11 



 

คู่มือการด าเนินงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั/ส านกั 75 

2.  ความสมบูรณ์ (Completeness) ด้านวตัถุประสงค์ จุดแข็ง และจุดอ่อน 
(แต่ละโครงการ/กิจกรรม แสดงวตัถุประสงคข์อ้ท่ีสอดคลอ้ง จุดแขง็ขอ้ท่ีเสริม และจุดอ่อนขอ้ท่ีแกไ้ข ดว้ย

เคร่ืองหมาย  ในขอ้นั้นๆ 

วตัถุประสงค์ขององค์กร 
3.  
4.  

จุดแข็งขององค์กร 
1.  
2.  

จุดอ่อนขององค์กร 
3.  
4.  

โครงการของ
แผนงานเชิงรุก 

ตวัช้ีวดั 
(ระบุ) 

แผน/
ผล 

เป้าหมายของการด าเนนิงาน
ตามรอบระยะเวลา 

(ระบุข้อมูล) 

สอดคล้องกบั
วตัถุประสงค์ (ข้อ

ที)่ () 

เสริมจุดแข็ง 
(ข้อที)่ 
() 

แก้ไขจุดอ่อน 
(ข้อที)่ () 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 
  แผน                 

ผล                 
  แผน                 

ผล                 
  แผน                 

ผล                 
  แผน                 

ผล                 
  แผน                 

ผล                 
หมายเหต ุ
 1.  ปรับเลขขอ้ในตารางใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค/์จุดแขง็/จุดอ่อนของหน่วยงาน 

2. จุดแขง็ คือ ขอ้ไดเ้ปรียบ หรือส่ิงท่ีจะสนบัสนุนผลกัดนัท่ีมาจากภายในหน่วยงาน เพ่ือใหห้น่วยงานนั้น บรรลุตาม
วสิยัทศัน์ ภารกิจ นโยบาย และวตัถุประสงค ์

3. จุดอ่อน คือ ขอ้เสียเปรียบ หรือส่ิงท่ีจะเป็นอุปสรรค ท่ีมาจากภายในหน่วยงาน ส่งผลใหห้น่วยงานนั้น อาจจะไม่
สามารถบรรลุตาม วสิยัทศัน์ ภารกิจ นโยบาย และวตัถุประสงค ์



 

คู่มือการด าเนินงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั/ส านกั 76 

ภาคผนวก 13 
แบบรายงานผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการส านัก มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 
แบบรายงานผลการด าเนินงานของ 

ผู้อ านวยการส านัก............................................ 
ช่วงระยะเวลารายงาน  (วนัเดือนปี - วนัเดือนปี) 

1.  ความสอดคล้อง (Consistency) ด้านวสัิยทัศน์ และภารกจิ 
วสัิยทัศน์ 

1.  
2.  

ภารกจิ 
1.  
2.   
 

โครงการของแผนงานเชิงรุก ตวัช้ีวดั  
(ระบุ) 

แผน/
ผล 

เป้าหมายของการด าเนนิงานตามรอบ
ระยะเวลา (ระบุข้อมูล) 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 
  แผน     

ผล     
   แผน     

ผล     
   แผน     

ผล     
   แผน     

ผล     

หมายเหตุ  
  -  แผนเชิงรุก หมายถึง แผนงานเชิงรุกท่ีสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัราชการตามนโยบายการพฒันาท่ีน าเสนอไว้
ในการน าเสนอนโยบายและวิสัยทศัน ์ช่วงเขา้รับต าแหน่ง   
 - เป้าหมายของการด าเนินงานตามรอบระยะเวลา หมายถึง การระบุจ านวนผลผลิตหรือผลลพัธ์ในแต่ละปี ท่ี
สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัท่ีหน่วยงานก าหนด ทั้งในเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ ซ่ึงอาจเป็น ค่าจ านวนตวัเลข ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย  
 -  การกรอกข้อมูลเกีย่วกบั แผนเชิงรุก น้ัน โปรดระบุแค่ช่ือของแผนงาน/โครงการ จะด าเนินการอะไร โดยไม่
ตอ้งระบุจะด าเนินการอย่างไร 

กตป-12 



 

คู่มือการด าเนินงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั/ส านกั 77 

2.  ความสมบูรณ์ (Completeness) ด้านวตัถุประสงค์ จุดแข็ง และจุดอ่อน 
(แต่ละโครงการ/กิจกรรม แสดงวตัถุประสงคข์อ้ท่ีสอดคลอ้ง จุดแขง็ขอ้ท่ีเสริม และจุดอ่อนขอ้ท่ีแกไ้ข ดว้ย

เคร่ืองหมาย  ในขอ้นั้นๆ 

วตัถุประสงค์ขององค์กร 
1.  
2.  

จุดแข็งขององค์กร 
1.  
2.  

จุดอ่อนขององค์กร 
1.  
2.  

โครงการของ
แผนงานเชิงรุก 

ตวัช้ีวดั 
(ระบุ) 

แผน/
ผล 

เป้าหมายของการด าเนนิงาน
ตามรอบระยะเวลา 

(ระบุข้อมูล) 

สอดคล้องกบั
วตัถุประสงค์ (ข้อ

ที)่ () 

เสริมจุดแข็ง 
(ข้อที)่ 
() 

แก้ไขจุดอ่อน 
(ข้อที)่ () 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 
  แผน                 

ผล                 
  แผน                 

ผล                 
  แผน                 

ผล                 
  แผน                 

ผล                 
  แผน                 

ผล                 
หมายเหต ุ
 1.  ปรับเลขขอ้ในตารางใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค/์จุดแขง็/จุดอ่อนของหน่วยงาน 

2. จุดแขง็ คือ ขอ้ไดเ้ปรียบ หรือส่ิงท่ีจะสนบัสนุนผลกัดนัท่ีมาจากภายในหน่วยงาน เพ่ือใหห้น่วยงานนั้น บรรลุตาม
วสิยัทศัน์ ภารกิจ นโยบาย และวตัถุประสงค ์

3. จุดอ่อน คือ ขอ้เสียเปรียบ หรือส่ิงท่ีจะเป็นอุปสรรค ท่ีมาจากภายในหน่วยงาน ส่งผลใหห้น่วยงานนั้น อาจจะไม่
สามารถบรรลุตาม วสิยัทศัน์ ภารกิจ นโยบาย และวตัถุประสงค ์
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ภาคผนวก 14 
ตารางก าหนดการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน และผู้อ านวยการส านัก 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ล าดบั
ท่ี 

รายนามผูบ้ริหารหน่วยงาน 
วาระการด ารง
ต าแหน่ง 
(4 ปี) 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน 
ตามรอบวาระการด ารงต าแหน่ง 

รอบ 1 ปี รอบ 2 ปี รอบ 3 ปี รอบ 4 ปี 

 วทิยาเขตบางเขน      

1 ดร.ณรงคช์ยั พิพฒันธ์นวงศ ์
ผูอ้  านวยการสถาบนัคน้ควา้และพฒันา 
ระบบนิเวศเกษตร 

22 ม.ค. 2550 - 
21 ม.ค. 2554 

21 ม.ค. 
2551 

21 ม.ค. 
2552 

21 ม.ค. 
2553 

21 ม.ค. 
2554 

2 ผศ.อนุพร  สุวรรณวาจกกสิกิจ   
ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมและฝึกอบรม 

2 เม.ย. 2550 –  
1 เม.ย. 2554 

1 เม.ย. 
2551 

1 เม.ย. 
2552 

1 เม.ย. 
2553 

1 เม.ย. 
2554 

3 รศ.ดร.วรวฒิุ  ฤกษอ์  านวยโชค 
คณบดีคณะเทคนิคการสตัวแพทย ์

19 มิ.ย. 2550 - 
18 มิ.ย. 2554 

18 มิ.ย. 
2551 

18 มิ.ย. 
2552 

18 มิ.ย. 
2553 

18 มิ.ย. 
2554 

4 ผศ.ดร.สุริยนั  ธญักิจจานุกิจ   
คณบดีคณะประมง 

13 ก.ค. 2550 - 
12 ก.ค. 2554 

12 ก.ค. 
2551 

12 ก.ค. 
2552 

12 ก.ค. 
2553 

12 ก.ค. 
2554 

5 ผศ.ดร.ธวชัชยั  ศกัด์ิภู่อร่าม   
คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์ 

23 ก.ค. 2550 - 
22 ก.ค. 2554 

22 ก.ค. 
2551 

22 ก.ค. 
2552 

22 ก.ค. 
2553 

22 ก.ค. 
2554 

6 รศ.ดร.มนฤตยพ์ล  อุรบุญนวลชาติ   
คณบดีคณะสงัคมศาสตร์ 

4 ต.ค. 2550 –  
3 ต.ค. 2554 

3 ต.ค. 
2551 

3 ต.ค. 
2552 

3 ต.ค. 
2553 

3 ต.ค. 
2554 

7 รศ.ดร.สาโรช  องัสุมาลิน 
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  

25 เม.ย. 2551 - 
24 เม.ย. 2555 

24 เม.ย. 
2552 

24 เม.ย. 
2553 

24 เม.ย. 
2554 

24 เม.ย. 
2555 

8 รศ.ดร.กญัจนา  ธีระกลุ 
คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

14 พ.ค. 2551 - 
13 พ.ค. 2555 

13 พ.ค. 
2552 

13 พ.ค. 
2553 

13 พ.ค. 
2554 

13 พ.ค. 
2555 

9 รศ.ดร.พรทิพย ์ไชยโส   
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

20 มิ.ย. 2551 - 
19 มิ.ย. 2555 

19 มิ.ย. 
2552 

19 มิ.ย. 
2553 

19 มิ.ย. 
2554 

19 มิ.ย. 
2555 

10 รศ.ดร.สิริ  ชยัเสรี  
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

29 ส.ค. 2551 - 
28 ส.ค. 2555 

28 ส.ค. 
2552 

28 ส.ค. 
2553 

28 ส.ค. 
2554 

28 ส.ค. 
2555 

11 รศ.ดร.วิไลศกัด์ิ  ก่ิงค า   
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

20 ก.พ. 2552 - 
19 ก.พ. 2556 

19 ก.พ. 
2553 

19 ก.พ. 
2554 

19 ก.พ. 
2555 

19 ก.พ. 
2556 

12 รศ.ดร.ศกัดา  อินทรวิชยั 
ผูอ้  านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผล  

24 มี.ค. 2552 –  
23 มี.ค. 2556 

23 มี.ค. 
2553 

23 มี.ค. 
2554 

23 มี.ค. 
2555 

23 มี.ค. 
2556 
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ล าดบั
ท่ี 

รายนามผูบ้ริหารหน่วยงาน 
วาระการด ารง
ต าแหน่ง 
(4 ปี) 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน 
ตามรอบวาระการด ารงต าแหน่ง 

รอบ 1 ปี รอบ 2 ปี รอบ 3 ปี รอบ 4 ปี 

13 นางยพุา ปานแกว้   
ผูอ้  านวยการสถาบนัคน้ควา้และพฒันา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร 

22 เม.ย. 2552 - 
21 เม.ย. 2556 

21 เม.ย. 
2553 

21 เม.ย. 
2554 

21 เม.ย. 
2555 

21 เม.ย. 
2556 

14 นางพชัรี  ตั้งตระกลู   
ผูอ้  านวยการสถาบนัคน้ควา้และพฒันา
ผลิตภณัฑอ์าหาร 

30 เม.ย. 2552 - 
29 เม.ย. 2556 

29 เม.ย. 
2553 

29 เม.ย. 
2554 

29 เม.ย. 
2555 

29 เม.ย. 
2556 

15 ผศ.รัชด  ชมภูนิช   
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

16 ต.ค. 2552 - 
15 ต.ค. 2556 

15 ต.ค. 
2553 

15 ต.ค. 
2554 

15 ต.ค. 
2555 

15 ต.ค. 
2556 

16 รศ.ประดนเดช  นีละคุปต ์  
ผูอ้  านวยการส านกับริการคอมพิวเตอร์ 

27 ต.ค. 2552 - 
26 ต.ค. 2556 

26 ต.ค. 
2553 

26 ต.ค. 
2554 

26 ต.ค. 
2555 

26 ต.ค. 
2556 

17 อาจารยอ์รไท  ผลดี 
ผูอ้  านวยการส านกัพิพิธภณัฑแ์ละวฒันธรรม
การเกษตร 

13 ม.ค. 2553 - 
12 ม.ค. 2557 

12 ม.ค. 
2554 

12 ม.ค. 
2555 

12 ม.ค. 
2556 

12 ม.ค. 
2557 

18 นางอารีย ์ ธญักิจจานุกิจ 
ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด 

1 ก.พ. 2553 –  
31 มี.ค. 2557 

31 มี.ค. 
2554 

31 มี.ค. 
2555 

31 มี.ค. 
2556 

31 มี.ค. 
2557 

19 ดร.สุรพล  ภทัราคร   
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

27 ก.พ. 2553 - 
26 ก.พ. 2557 

26 ก.พ. 
2554 

26 ก.พ. 
2555 

26 ก.พ. 
2556 

26 ก.พ. 
2557 

20 ผศ.ดร.วนัชยั  อรุณประภารัตน ์  
คณบดีคณะวนศาสตร์ 

1 เม.ย. 2553 –  
31 มี.ค. 2557 

31 มี.ค. 
2554 

31 มี.ค. 
2555 

31 มี.ค. 
2556 

31 มี.ค. 
2557 

21 รศ.ดร.บดินทร์  รัศมีเทศ   
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

9 มิ.ย. 2553 –  
8 มิ.ย. 2557 

8 มิ.ย. 
2554 

8 มิ.ย. 
2555 

8 มิ.ย. 
2556 

8 มิ.ย. 
2557 

22 ศ.ดร.อุทยัรัตน ์ณ นคร   
ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก.   

18 มิ.ย. 2553 - 
17 มิ.ย. 2557 

17 มิ.ย. 
2554 

17 มิ.ย. 
2555 

17 มิ.ย. 
2556 

17 มิ.ย. 
2557 

23 รศ.ดร.วิจารณ์  วิชชุกิจ 
คณบดีคณะเกษตร    

18 ก.ค. 2553 - 
17 ก.ค. 2557 

17 ก.ค. 
2554 

17 ก.ค. 
2555 

17 ก.ค. 
2556 

17 ก.ค. 
2557 

24 รศ.ดร.ธญัญะ  เกียรติวฒัน ์  
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

19 ก.ย. 2553 - 
18 ก.ย. 2557 

18 ก.ย. 
2554 

18 ก.ย. 
2555 

18 ก.ย. 
2556 

18 ก.ย. 
2557 

25 รศ.ดร.สมชาย ธนสินชยกลุ 
ผูอ้  านวยการสถาบนัอินทรีจนัทรสถิตย ์
เพ่ือการคน้ควา้และพฒันาพืชศาสตร์ 

27 ต.ค. 2553 - 
26 ต.ค. 2557 

26 ต.ค. 
2554 

26 ต.ค. 
2555 

26 ต.ค. 
2556 

26 ต.ค. 
2557 
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ล าดบั
ท่ี 

รายนามผูบ้ริหารหน่วยงาน 
วาระการด ารง
ต าแหน่ง 
(4 ปี) 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน 
ตามรอบวาระการด ารงต าแหน่ง 

รอบ 1 ปี รอบ 2 ปี รอบ 3 ปี รอบ 4 ปี 

26 รศ.ดร.พนิต  เขม็ทอง  (รักษาราชการแทน) 
คณบดีวิทยาลยัส่ิงแวดลอ้ม 

22 ส.ค. 2553 - 
เป็นตน้ไป
จนกวา่จะมี
ค าสัง่แต่งตั้ง 

- - - - 

 วทิยาเขตก าแพงแสน      

27 ดร.รุ่งนภา  ก่อประดิษฐส์กลุ     
ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา 
ก าแพงแสน 

23 ม.ค. 2550 –  
22 ม.ค. 2554 

22 ม.ค. 
2551 

22 ม.ค. 
2552 

22 ม.ค. 
2553 

22 ม.ค. 
2554 

28 รศ.ดร.วรวิทย ์สิริพลวฒัน์ 
คณบดีคณะเกษตร ก าแพงแสน 

17 มิ.ย. 2550 - 
16 มิ.ย. 2554 

16 มิ.ย. 
2551 

16 มิ.ย. 
2552 

16 มิ.ย. 
2553 

16 มิ.ย. 
2554 

29 รศ.บญัชา ขวญัยืน 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

2 ธ.ค. 2551 -  
1 ธ.ค. 2555 

1 ธ.ค. 
2552 

1 ธ.ค. 
2553 

1 ธ.ค. 
2554 

1 ธ.ค. 
2555 

30 รศ.บรรจบ ภิรมยค์ า 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 

14 มิ.ย. 2552 - 
13 มิ.ย. 2556 

13 มิ.ย. 
2553 

13 มิ.ย. 
2554 

13 มิ.ย. 
2555 

13 มิ.ย. 
2556 

31 นางเปรมปรีด์ิ บุญรังษี   
ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด ก าแพงแสน 

23 ส.ค. 2552 - 
22 ส.ค. 2556 

22 ส.ค. 
2553 

22 ส.ค. 
2554 

22 ส.ค. 
2555 

22 ส.ค. 
2556 

32 ผศ.ชูเกียรติ รักซอ้น     
ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมและฝึกอบรม 
ก าแพงแสน 

29 ก.ย. 2552 – 
28 ก.ย. 2556 

28 ก.ย. 
2553 

28 ก.ย. 
2554 

28 ก.ย. 
2555 

28 ก.ย. 
2556 

33 ผศ.ดร.ชานนัก ์สุดสุข 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

21 พ.ค. 2553 - 
20 พ.ค. 2557 

20 พ.ค. 
2554 

20 พ.ค. 
2555 

20 พ.ค. 
2556 

20 พ.ค. 
2557 

34 รศ.อุทยั  คนัโธ 
ผูอ้  านวยการสถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือ
การคน้ควา้และพฒันาการผลิตปศุสตัวแ์ละ
ผลิตภณัฑส์ตัว ์

20 ก.ค. 2553 –  
19 ก.ค. 2557 

19 ก.ค. 
2554 

19 ก.ค. 
2555 

19 ก.ค. 
2556 

19 ก.ค. 
2557 

35 ผศ.ราตรี เรืองไทย 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

28 ก.ย. 2553 - 
27 ก.ย. 2557 

27 ก.ย. 
2554 

27 ก.ย. 
2555 

27 ก.ย. 
2556 

27 ก.ย. 
2557 

 วทิยาเขตศรีราชา      

36 พลเรือเอก สุพิทย ์อ านวย   
คณบดีวิทยาลยัพาณิชยนาวีนานาชาติ 

17 มิ.ย. 2551 - 
16 มิ.ย. 2555 

16 มิ.ย. 
2552 

16 มิ.ย. 
2553 

16 มิ.ย. 
2554 

16 มิ.ย. 
2555 
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ล าดบั
ท่ี 

รายนามผูบ้ริหารหน่วยงาน 
วาระการด ารง
ต าแหน่ง 
(4 ปี) 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน 
ตามรอบวาระการด ารงต าแหน่ง 

รอบ 1 ปี รอบ 2 ปี รอบ 3 ปี รอบ 4 ปี 

37 อาจารยเ์ติมศกัด์ิ  สุขวิบูลย ์  
คณบดีคณะวิทยาการจดัการ   

29 มิ.ย. 2553 - 
28 มิ.ย. 2557 

28 มิ.ย. 
2554 

28 มิ.ย. 
2555 

28 มิ.ย. 
2556 

28 มิ.ย. 
2557 

38 นายเรวติั  อ  ่าทอง 
ผูอ้  านวยการส านกัวิทยบริการ วทิยาเขตศรีราชา 

29 มิ.ย. 2553 - 
28 มิ.ย. 2557 

28 มิ.ย. 
2554 

28 มิ.ย. 
2555 

28 มิ.ย. 
2556 

28 มิ.ย. 
2557 

39 ผศ.ดร.สุชยั  ตนยัอชัฌาวฒุ 
คณบดีคณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

27 ต.ค. 2553 - 
26 ต.ค. 2557 

26 ต.ค. 
2554 

26 ต.ค. 
2555 

26 ต.ค. 
2556 

26 ต.ค. 
2557 

40 รศ.ดร.เกียรติยทุธ  กวีญาณ   
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

27 ต.ค. 2553 - 
26 ต.ค. 2557 

26 ต.ค. 
2554 

26 ต.ค. 
2555 

26 ต.ค. 
2556 

26 ต.ค. 
2557 

41 รศ.ชยัวฒัน ์ชยักลุ  
รองอธิการบดีวทิยาเขตศรีราชา  รักษาราชการแทน
คณบดีวทิยาลยับณัฑิตศึกษา วทิยาเขตศรีราชา  

1 ต.ค. 2553  
เป็นตน้ไปจนกวา่
จะมีค าสัง่แตง่ตั้ง
คณบดี 

- - - - 

 วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัสกลนคร      

42 ดร.จิตรา  พ่ึงพานิช 
ผูอ้  านวยการส านกัวิทยบริการ  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร 

1 พ.ค. 2550 –  
30 ต.ค. 2554 

30 ต.ค. 
2551 

30 ต.ค. 
2552 

30 ต.ค. 
2553 

30 ต.ค. 
2554 

43 รศ.ดร.นิตยศ์รี  แสงเดือน   
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร  

28 ส.ค. 2550 - 
27 ส.ค. 2554 

27 ส.ค. 
2551 

27 ส.ค. 
2552 

27 ส.ค. 
2553 

27 ส.ค. 
2554 

44 รศ.ดร.ศุภกิจ  นนทนานนัท ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 

28 ส.ค. 2550 - 
27 ส.ค. 2554 

27 ส.ค. 
2551 

27 ส.ค. 
2552 

27 ส.ค. 
2553 

27 ส.ค. 
2554 

45 รศ.ดร.สุวพงษ ์ สวสัด์ิพาณิชย ์  
ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร 

28 ส.ค. 2550 - 
27 ส..ค. 2554 

27 ส..ค. 
2551 

27 ส..ค. 
2552 

27 ส..ค. 
2553 

27 ส..ค. 
2554 

46 อาจารยว์ชัรพงษ ์ อินทรวงศ ์  
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ 

27 ต.ค. 2553 - 
26 ต.ค. 2557 

26 ต.ค. 
2554 

26 ต.ค. 
2555 

26 ต.ค. 
2556 

26 ต.ค. 
2557 
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ภาคผนวก 15 
แบบรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน  

และผู้อ านวยการส านัก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 
 

แบบรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก............................................ 

ในการด าเนินงานครบรอบ .... ปี ช่วงระยะเวลารายงาน  (วันเดือนปี - วนัเดือนปี) 
 
ประวตัิ 
…….……………………………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………………… 
วสัิยทัศน์ 
…….……………………………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………………… 
ภารกจิ 

1.  
2.  
3.  

วตัถุประสงค์ :  
1.  
2.  
3.   

จุดแข็ง 
1.  
2.  
3.  

จุดอ่อน 
1.  
2.  
3.  

กตป-13 
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 คณะกรรมการด าเนินงานติดตามผลการปฏิบติังานฯ ของคณบดีคณะวทิยาศาสตร์การกีฬา ไดว้เิคราะห์
ผลการด าเนินงานตามแผนงานท่ีไดก้ าหนด ในรอบ ........ ปี ช่วงระยะเวลารายงาน  (วันเดือนปี - วนัเดือนปี) 
พบวา่  
…….……………………………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………………… 

1. สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของ...................................... คณบดี / ผู้อ านวยการสถาบัน/
ผู้อ านวยการส านัก ........................................................... 

ล าดบัท่ี รายละเอียดคะแนนประเมิน คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้
1 คะแนนจากการวเิคราะห์และประเมิน 

- รายงานผลการด าเนินงาน 
- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการประเมิน 
   คุณภาพภายใน 
- การเยีย่ม/สัมภาษณ์ 

60  

2 คะแนนประเมินจากบุคลากรและนิสิต 40  
รวม 100  

ความหมาย  
 
2. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

…….……………………………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ข้อเสนอแนะเสนอสภามหาวทิยาลยัฯ 
…….……………………………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………………… 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานฯ 

สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วนั เดือน ปี 
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ภาคผนวก 16 
แบบรายงานสรุปการเยี่ยมชมและสัมภาษณ์  

คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน และผู้อ านวยการส านัก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 
 

แบบรายงานสรุปการเยี่ยมชมและสัมภาษณ์ 
คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ผู้อ านวยการส านัก......................................... 

วนั เดือน ปี…………………………….. 
สถานที ่ณ......................................... 

 
รายนามคณะกรรมการฯ 

1.  
2.  
3.  

รายนามผู้บริหารคณะ/สถาบัน/ส านัก 
1.  
2.  
3.  

 
ข้อมูลพืน้ฐานของคณะ/สถาบัน/ส านัก 

…….……………………………………………………………………………………………………………… 

…….……………………………………………………………………………………………………………… 

…….……………………………………………………………………………………………………………… 

…….……………………………………………………………………………………………………………… 

…….……………………………………………………………………………………………………………… 

…….……………………………………………………………………………………………………………… 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 
วนัเดือนปี 

กตป-14 
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จัดท าโดย   
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั  
   และผูอ้  านวยการส านกั  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
  มกราคม พ.ศ. 2554 


