
    
 

 
 

จัดท ำโดย 
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ 

คณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 



  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒ 

 
ค ำน ำ 

 
 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก  ได้รับกำร
แต่งตั้งจำกสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๒ เพ่ือท ำหน้ำที่ให้ข้อเสนอแนะกับ
ผู้บริหำรที่ด ำรงต ำแหน่งใหม่ท่ีได้น ำเสนอนโยบำยและวิสัยทัศน์ ในกำรเชื่อมโยงระหว่ำงแผนพัฒนำกับวิสัยทัศน์ 
จุดแข็งและจุดอ่อนของหน่วยงำน ติดตำมกำรปฏิบัติงำนทุกรอบปีของวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกำรบริหำร  พร้อม
กับจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรติดตำมเสนอสภำมหำวิทยำลัย  พิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ
หน่วยงำน แนวทำงกำรวำงแผน และกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ให้สัมฤทธิ์ผลตำมเป้ำหมำยที่ผู้บริหำรแต่ละท่ำนได้
ก ำหนดไว้ขณะเข้ำรับต ำแหน่ง นอกจำกนั้นยังท ำหน้ำที่รวบรวมข้อปฏิบัติที่ดีของแต่ละหน่วยงำนที่สำมำรถน ำมำ
เป็นรูปแบบตัวอย่ำงกำรปฏิบัติให้เกิดผลดีกับหน่วยงำนอ่ืนๆ รวมทั้งน ำข้อมูลอุปสรรค ประเด็นปัญหำที่เป็น
ปัญหำส่วนรวมที่มหำวิทยำลัยควรด ำเนินกำรแก้ไขในระดับนโยบำย และน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพ่ือพิจำรณำ
ต่อไป 
 
 กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำพบว่ำ กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก 
โดยไม่มีกำรประเมินผลนั้นได้ช่วยให้กำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก มีประสิทธิภำพขึ้น
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) และกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ระดับอุดมศึกษำ โดยส ำนักงำน
รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กรมหำชน) สภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์จึงเห็นชอบให้
เพ่ิมงำนกำรประเมินผลไว้ด้วย และให้ปรับเป็น “คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
คณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก” เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลำคม ๒๕๕๓ 
 
 เพ่ือให้กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนทุกรอบปีของกำรด ำรงต ำแหน่งคณบดี ผู้อ ำนวยกำร
สถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ในทุกวิทยำเขต เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุวัตถุประสงค์ คณะ
กรรมกำรฯ จึงได้จัดท ำคู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบ/กลไกตำมควำมเหมำะสม  
 

ทั้งนี้ กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรชุดนี้จะเป็นไปอย่ำงสร้ำงสรรค์มำกกว่ำกำรประเมินเพียงเพ่ือ
กำรตัดสินคุณภำพของกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก ซึ่งทุกท่ำนต่ำงก็มุ่งมั่นพัฒนำ
หน่วยงำน เพ่ือน ำไปสู่ควำมเจริญก้ำวหน้ำของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซ่ึงเป็นเป้ำหมำยหลักร่วมกัน 
 
 

ยุคล ลิ้มแหลมทอง 



คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๓ 

กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประธำนคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลฯ 

สิงหำคม ๒๕๕๕



สำรบัญ 
หน้ำ 

๑. หลักกำรและเหตุผล ๕ 
๒. ระบบและกลไกกำรประเมิน ๖ 
๓. ค ำนิยำม ๖ 
๔.  แผนผังกำรด ำเนินงำนตดิตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน  
     และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์………………………………………………………………………..๗ 
๕. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน  
 และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ๘ 

๖.  คณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ๙ 

๗. แนวปฏิบัติ ส ำหรับคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ๑๐ 

๘. แนวทำงกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฯ ๑๑ 

๙. แผนผังกำรด ำเนินงำนติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ๑๓ 

๑๐.  แนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนฯ ๑๔ 

ภำคผนวก ๑๖ 
 ภำคผนวก ๑    ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำร 

         สถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์………………………………..๑๗ 

 ภำคผนวก ๒ ประกำศสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ๒๐ 

 ภำคผนวก ๓ แบบรำยงำนกำรน ำเสนอนโยบำยและวิสัยทัศน์ของคณบดี  
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (กตป-๑) ๒๔ 

 ภำคผนวก ๔ แบบรำยงำนกำรน ำเสนอนโยบำยและวิสัยทัศน์ของผู้อ ำนวยกำรสถำบัน  
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (กตป-๒) ๓๐ 

 ภำคผนวก ๕ แบบรำยงำนกำรน ำเสนอนโยบำยและวิสัยทัศน์ของผู้อ ำนวยกำรส ำนัก  
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (กตป-๓) ๓๖ 

 ภำคผนวก ๖ แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับคณบดี 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (กตป-๔) ๔๒ 

 ภำคผนวก ๗ แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (กตป-๕) ๔๘ 



คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๕ 

 ภำคผนวก ๘ แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับผู้อ ำนวยกำรสถำบัน 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (กตป-๖) ๕๔ 

 ภำคผนวก ๙ แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (กตป-๗)  ๕๗ 

 ภำคผนวก ๑๐ แบบรำยงำนสรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับคณบดี 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (กตป-๘) ๖๐ 

สำรบัญ (ต่อ) 
หน้ำ 

 

 ภำคผนวก ๑๑ แบบรำยงำนสรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับคณบดี
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (กตป-๙) ๖๔ 

 ภำคผนวก ๑๒ แบบรำยงำนสรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับ
ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (กตป-๑๐) ๖๘ 

 ภำคผนวก ๑๓ แบบรำยงำนสรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (กตป-๑๑) ๗๐ 

 ภำคผนวก ๑๔ แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (กตป-๑๒) ๗๒ 

 ภำคผนวก ๑๕ แบบรำยงำนสรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี  
ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
(กตป-๑๓)........................................................................................................... .......๗๕ 

 ภำคผนวก ๑๖ แบบบันทึกกำรเยี่ยมชมหน่วยงำนและสัมภำษณ์ คณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก (กตป-๑๔)................................................................................ ...๗๙ 

 ภำคผนวก ๑๗  ตำรำงแสดงขนำดกลุ่มตัวอย่ำงของเครซี่และมอร์แกน ที่ระดับควำมเชื่อมั่น ๙๕% 
(ตำรำงส ำเร็จรูป)........................................................................ ...............................๘๐ 

 



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๖ 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน  
และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
......................................................................................... 

 
๑. หลักกำรและเหตุผล 
 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรโดยสภำมหำวิทยำลัย  เป็นกลไกของกำรพัฒนำหน่วยงำน  
ตำมวงจรกำรประกันคุณภำพ  อีกท้ังเป็นข้อก ำหนดของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
(สมศ.) และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ที่ต้องปฏิบัติตำม สภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำร
ส ำนัก ให้รับผิดชอบด ำเนินกำรประเมินและน ำเสนอผลกำรประเมินในเบื้องต้นต่อสภำมหำวิทยำลัยเพ่ือพิจำรณำ 
ให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงำนเพื่อให้หน่วยงำนด ำเนินกำรต่อไป  
  สืบเนื่องจำกกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎำคม  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้พิจำรณำข้อสังเกตของส ำนักงำน ก.พ.ร. และ สมศ. จำกกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๑ ระดับคุณภำพของกำรก ำกับ
ดูแลตำมหน้ำที่และบทบำทของสภำมหำวิทยำลัย โดยมีข้อสังเกตในประเด็นกำรประเมินผู้บริหำรสูงสุดของ
มหำวิทยำลัย กล่ำวคือ กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำรสูงสุดของมหำวิทยำลัย นอกจำกจะมี 
กำรประเมินอธิกำรบดีแล้ว ควรมีกำรประเมินผู้บริหำรระดับคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนักด้วย และมีมติมอบ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนั ก พิจำรณำหลักเกณฑ์ 
รูปแบบ และระยะเวลำกำรประเมิน เสนอสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำ 
 สภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในกำรประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีมติ
เห็นชอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ รูปแบบ และระยะเวลำกำรประเมินผู้บริหำรระดับคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก 
และมอบคณะกรรมกำรด ำเนินกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก ท ำหน้ำที่
ประเมินผู้บริหำรระดับคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก โดยให้ปรับชื่อเป็น “คณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก” ประกำศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลำคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓  
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำร
ส ำนัก ได้พิจำรณำแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
เพ่ือก ำหนดวิธีกำรประเมิน ระยะเวลำกำรประเมิน เกณฑ์กำรให้คะแนน และกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรประเมิน 
เพ่ือให้กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ด ำเนิน
ไปด้วยควำมเรียบร้อย โดยได้จัดท ำคู่มือกำรติดตำมและประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน 
และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก เพ่ือให้เห็นภำพรวมของระบบและกลไกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก และท ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลส ำหรับศึกษำรำยละเอียดแนวปฏิบัติ 



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๗ 

ค ำแนะน ำวิธีกำรจัดเตรียมเอกสำร และแบบฟอร์มต่ำงๆ ในคู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
คณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ด้วย 
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำร
ส ำนัก ในกำรประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง
รำยละเอียดคู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
เพ่ิมเติม โดยปรับแก้ไขแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในแต่ละรอบปีของกำรด ำรงต ำแหน่งคณบดี 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก และปรับเกณฑ์สรุปผลกำรติดตำมและประเมินกำรปฏิบัติงำนของ
คณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ในภำพรวม เพ่ือให้สอดคล้องเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ระบบประกันคุณภำพ  

๒. ระบบและกลไกกำรประเมิน 
 กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร (คณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก) 
มีก ำหนดกำรติดตำมและประเมินผลทุกรอบปีของกำรด ำรงต ำแหน่ง โดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบัติงำนตำม
แผนพัฒนำตำมนโยบำยกำรพัฒนำคณะในระยะ ๔ ปี ที่ได้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย และแผนเชิงรุกที่ม ี
ควำมสมบูรณ์ และสอคล้องกับวัตถุประสงค์ เสริมจุดแข็ง และแก้ไขจุดอ่อนของหน่วยงำน ที่น ำเสนอไว้ในนโยบำย
และวิสัยทัศน์ที่น ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยเมื่อเข้ำรับต ำแหน่ง ผลกำรบริหำรงำนตำมระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน  และจำกควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรประเมินแบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่หนึ่ง : กรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยให้ติดตำมและประเมินผลจะพิจำรณำจำกเอกสำรรำยงำนผล 
กำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร  รำยงำนกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในปีล่ำสุด กำรเยี่ยมชมหน่วยงำน และ         
กำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร   

ส่วนที่สอง : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ บุคลำกร และนิสิต (กรณีคณะ) ให้ควำมคิดเห็นตำมแบบฟอร์มกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์  มีผู้รับผิดชอบกำรประเมินผลของหน่วยงำนให้ควำมสะดวกในกรณี
ไม่สำมำรถเข้ำถึงระบบออนไลน์ได้ 

กรรมกำรที่ได้รับมอบหมำย สรุปผลกำรประเมินจำกสองส่วน น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินฯ พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก และประเด็นน ำเสนอ
มหำวิทยำลัย และสภำมหำวิทยำลัย (ถ้ำมี) เพ่ือพิจำรณำให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเห็นชอบ ก่อนประธำน
คณะกรรมกำรน ำเสนอสรุปรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลฯ ต่อสภำมหำวิทยำลัยเพ่ือพิจำรณำก่อนแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

๓. ค ำนิยำม 
  คณะกรรมกำรฯ หมำยถึง คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำร
สถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
  ผู้บริหำร หมำยถึง ผู้บริหำรหน่วยงำน คณะ สถำบัน ส ำนัก ได้แก่ คณบดี  ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๘ 

ผู้รับผิดชอบกำรประเมินของหน่วยงำน หมำยถึง ผู้ที่คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนนั้น มอบหมำยให้ท ำ
ควำมเข้ำใจและดูแลอ ำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกร และนิสิต (ถ้ำมี) ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบ
ออนไลน์ และทำงกระดำษในกรณีไม่สำมำรถเข้ำถึงระบบได้ และสรุปผลกำรประเมินเสนอต่อคณะกรรมกำร
ประจ ำหน่วยงำน กอ่นเสนอคณะกรรมกำรฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๔. แผนผังกำรด ำเนินงำนติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน  
    และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 
สภำมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลฯ คณะ สถำบัน ส ำนัก ที่ประชุมคณบดี 



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๙ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
ประกำศแต่งต้ังผู้บริหำร ออกหนังสือเชิญผู้บริหำรเขำ้หำรือกำร

น ำเสนอนโยบำยและวิสยัทัศน์ 

จัดส่งเอกสำรกำรน ำเสนอ
นโยบำยและวิสัยทัศน์  

น ำเสนอแผนพัฒนำ แผนเชิงรุก และ
รับฟังข้อเสนอแนะ ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหำร 

จัดส่งเอกสำรกำรน ำเสนอนโยบำย
และวิสัยทัศน์ฉบับสมบูรณ์  
 

ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรกำรน ำเสนอ
นโยบำยและวิสัยทัศน์ตำมขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมกำรก่อนเสนอสภำมหำวิทยำลัย 

พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำร
น ำเสนอนโยบำยและวิสยัทัศน์
ของผู้บริหำร 

ปฏิบัติงำนตำมแผนพัฒนำ และแผน
เชิงรุกที่น ำเสนอ 

แจ้งก ำหนดกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วย
ระบบออนไลน ์

ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ให้
บุคลำกร (และนิสิต) เขำ้ประเมินผล
ผู้บริหำร และจัดท ำสรุปผลกำร
ประเมินน ำเสนอเป็นวำระเพื่อ
พิจำรณำในกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน 

ออกหนังสือขอให้จัดส่งเอกสำรรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนของผู้บริหำร 

จัดส่งเอกสำรรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนของผู้บริหำร 

กรรมกำร ๒ ทำ่น เยีย่มชมหนว่ยงำน และสัมภำษณ์
ผู้บริหำร เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำนฯ (กรณี ผู้บริหำรครบรอบวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่ง ๑, ๒, ๓ ปี) 

วิเครำะห์ข้อมูล ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และจัดท ำ

สรุปกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนฯ 

พิจำรณำสรุปกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนฯ 

แจ้งผลกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนฯ 
ให้ผู้บริหำร และทีป่ระชุม
คณบดีทรำบ 

รับทรำบผลกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนฯ 

รับทรำบผลกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนฯ 



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๐ 

หมำยเหตุ : รำยละเอียดเพ่ิมเติมในภำคผนวก ๑ 

๕. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำร
ส ำนัก (ภำคผนวก ๑) 

 ๕.๑  รำยช่ือคณะกรรมกำรฯ 

  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ประกอบด้วย ที่ปรึกษำ ๑ คน ประธำนกรรมกำร ๑ คน กรรมกำร ๑๔ คน กรรมกำรและ
เลขำนุกำร ๑ คน และผู้ช่วยเลขำนุกำร ๓ คน รวม ๒๐ คน โดยมีรำยนำมดังนี้ 

๑. นำยชุมพล  พรประภำ  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษำ 

๒. นำยยุคล ลิ้มแหลมทอง  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธำนกรรมกำร 

๓. รองศำสตรำจำรย์วัฒนำ  สวรรยำธิปัติ กรรมกำร 

๔. รองศำสตรำจำรย์บพิธ  จำรุพันธุ์ กรรมกำร 

๕. รองศำสตรำจำรย์สมศักดิ์  เพรียบพร้อม กรรมกำร 

๖. รองศำสตรำจำรย์วรรณดำ  สุจริต กรรมกำร 

๗. รองศำสตรำจำรย์สุคนธ์ชื่น  ศรีงำม กรรมกำร 

๘. รองศำสตรำจำรย์มยุรี  จัยวัฒน์ กรรมกำร 

๙. รองศำสตรำจำรย์บุปผชำติ  ทัฬหิกรณ์ กรรมกำร 

๑๐. รองศำสตรำจำรย์จีรพรรณ  ชีรำนนท์ กรรมกำร 

๑๑. รองศำสตรำจำรย์พวงเพชร  สุรัตนกวีกุล  กรรมกำร 

๑๒. รองศำสตรำจำรย์พนิต  เข็มทอง กรรมกำร 

๑๓. รองศำสตรำจำรย์ก้องกิติ  พูสวัสดิ์ กรรมกำร 

๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มยุรี  เทศผล กรรมกำร 

๑๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธวัชชัย  ศกัดิ์ภู่อร่ำม กรรมกำร 

๑๖. อำจำรย์นนทวัฒน์  จันทร์เจริญ กรรมกำร 

๑๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นงลักษณ์  งำมเจริญ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๘. นำงมุกดำ  เกตุแก้ว ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๑๙. นำงสำวอัมพร  วรรณปะกำศิล ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๒๐. นำงสำวสุปรำณี  เทียนเล็ก ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 ๕.๒  หน้ำที่ของคณะกรรมกำรฯ 



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๑๑ 

 ๑) ให้ข้อเสนอแนะต่อคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ที่ด ำรงต ำแหน่งใหม่ ที่ได้
น ำเสนอนโยบำยและวิสัยทัศน์ 
 ๒) ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
ทุกรอบปีของวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกำรบริหำร 
  ๓) จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำร
สถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำนเสนอสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 
๖.  คณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก  

คณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก แบ่งตำมประเภทกำรจัดตั้งหน่วยงำน ได้แก่ 

๖.๑ หน่วยงำนระดับคณะ สถำบัน ส ำนักที่จัดตั้งตำมพระรำชกฤษฎีกำ รวม ๒๒ หน่วยงำน ได้แก่ 

คณะ (๑๔ หน่วยงำน) สถำบัน/ส ำนัก (๘ หน่วยงำน) 

๑) คณะเกษตร 

๒) คณะบริหำรธุรกิจ 

๓) คณะประมง 

๔) คณะมนุษยศำสตร์ 

๕) คณะวนศำสตร์ 

๖) คณะวิทยำศำสตร์ 

๗) คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

๘) คณะศึกษำศำสตร์ 

๙) คณะเศรษฐศำสตร์ 

๑๐) คณะสังคมศำสตร์ 

๑๑) คณะสัตวแพทยศำสตร์ 

๑๒) คณะอุตสำหกรรมเกษตร 

๑๓) คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 

๑๔) บัณฑิตวิทยำลัย 

๑) สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร 

๒) สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตผลทำงกำรเกษตรและ
อุตสำหกรรมเกษตร 

๓) สถำบันวิจัยและพัฒนำแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

๔) ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 

๕) ส ำนักหอสมุด 

๖) ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ 

๗) ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

๘) ส ำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมกำรเกษตร 

๖.๒ หน่วยงำนระดับคณะ สถำบัน ส ำนัก ที่จัดตั้ งโดยสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รวม ๒๔ 
หน่วยงำน ได้แก่ 

คณะ (๑๕ หน่วยงำน) สถำบัน/ส ำนัก (๙ หน่วยงำน) 



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๒ 

คณะ (๑๕ หน่วยงำน) สถำบัน/ส ำนัก (๙ หน่วยงำน) 

๑) คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 

๒) คณะเกษตร ก ำแพงแสน 

๓) คณะวิศวกรรมศำสตร์ ก ำแพงแสน 

๔) คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ 

๕) คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

๖) คณะวิทยำกำรจัดกำร 

๗) คณะวิทยำศำสตร์ ศรีรำชำ 

๘) คณะวิศวกรรมศำสตร์ศรีรำชำ 

๙) คณะทรัพยำกรธรรมชำติและอุตสำหกรรมเกษตร 

๑๐) คณะวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์ 

๑๑) คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร 

๑๒) คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ 

๑๓) คณะเศรษฐศำสตร์ ศรีรำชำ   

๑๔) คณะสิ่งแวดล้อม 

๑๕) วิทยำลัยพำณิชยนำวีนำนำชำติ 

๑) ส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน 

๒) ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ก ำแพงแสน 

๓) สถำบันวิจัยและพัฒนำ ก ำแพงแสน 

๔) สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำระบบนิเวศเกษตร 

๕) สถำบันสุวรรณวำจกกสิกิจเพ่ือกำรค้นคว้ำและ
พัฒนำกำรผลิตปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 

๖) สถำบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือกำรค้นคว้ำและพัฒนำ 

     พืชศำสตร์ 

๗) สถำบันวิจัยและพัฒนำ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

๘) ส ำนักวิทยบริกำร วิทยำเขตศรีรำชำ 

๙) ส ำนักวิทยบริกำร วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร 

หมำยเหตุ : ล ำดับที่ ๘) และ ๙) ไม่ได้เป็นองค์ประชุมของ 

ที่ประชุมคณบดี และ ก.บ.ม. มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 
๗.  แนวปฏิบัติ ส ำหรับคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 

๗.๑  จัดท ำโครงกำรของแผนพัฒนำ  
 ๗.๑.๑ แผนพัฒนำตำมนโยบำยกำรพัฒนำคณะ สถำบัน ส ำนัก ในระยะ ๔ ปี ที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำก

สภำมหำวิทยำลัย  
  ๗.๑.๒ แผนเชิงรุกเพ่ิมเติมจำกแผนพัฒนำในข้อ ๗.๑.๑ เพ่ือควำมสมบูรณ์  
 โดยทั้ง ๒ แผน ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เสริมจุดแข็ง และแก้ไขจุดอ่อนของหน่วยงำนตำม

แบบฟอร์มกำรน ำเสนอนโยบำยและวิสัยทัศน์ส ำหรับคณบดี (ภำคผนวก ๓) หรือผู้อ ำนวยกำรสถำบัน (ภำคผนวก 
๔) หรือผู้อ ำนวยกำรส ำนัก (ภำคผนวก ๕)  

๗.๒ น ำเสนอนโยบำย วิสัยทัศน์ แผนพัฒนำ และแผนเชิงรุก ต่อคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ โดยน ำเสนอหลังเข้ำรับ
ต ำแหน่ง ภำยใน ๓๐ วัน  



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๑๓ 

 ๗.๓  ท ำบันทึกแจ้งรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ของ
หน่วยงำนให้ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ ทรำบ 

 ๗.๔ มอบคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนด ำเนินกำรให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ 
เมื่อคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ครบวำระกำรปฏิบัติงำนทุก ๑ ปี และพิจำรณำวิเครำะห์
สรุปผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรประจ ำ
หน่วยงำน ดังนี้ 

๑) แจ้งก ำหนดกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ให้บุคลำกร (และนิสิต) รับทรำบ 
พร้อมทั้งสร้ำงควำมเข้ำใจให้บุคลำกร (และนิสิต) รับทรำบวัตถุประสงค์ และแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ด้วยระบบออนไลน์ จำกเว็บไซต์ https://ex-assess.ku.ac.th และ/หรือระบบเอกสำร ส ำหรับผู้ที่ไม่สำมำรถเข้ำ
ระบบประเมินออนไลน์ได ้โดยให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ของ
หน่วยงำน ท ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลจำกแบบประเมินที่เป็นเอกสำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในช่วงกำรประเมินตำม
แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนฯ ของคณบดี โดยบุคลำกรและนิสิต (ภำคผนวก ๖) หรือแบบประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย โดยบุคลำกรและนิสิต (ภำคผนวก ๗) หรือแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนฯ 
ของผู้อ ำนวยกำรสถำบัน โดยบุคลำกร (ภำคผนวก ๘) หรือแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนฯ ของผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
โดยบุคลำกร (ภำคผนวก ๙) 

๒) ติดตำมให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ตำมแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนฯ 
ของคณบดี โดยบุคลำกรและนิสิต (ภำคผนวก ๖) หรือแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
โดยบุคลำกรและนิสิต (ภำคผนวก ๗) หรือแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนฯ ของผู้อ ำนวยกำรสถำบัน โดยบุคลำกร 
(ภำคผนวก ๘) หรือแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนฯ ของผู้อ ำนวยกำรส ำนัก โดยบุคลำกร (ภำคผนวก ๙)        
โดยจ ำนวนผู้เข้ำประเมินจะต้องผ่ำนเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรฯ ก ำหนด โดยสำมำรถเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 

  วิธีที่ ๑ ต้องมีบุคลำกรเข้ำประเมินไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ และนิสิตไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๕  
  วิธีที่ ๒ เป็นไปตำมทฤษฎีกำรก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงของเครซี่และมอร์แกน ที่ระดับควำม

เชื่อมั่น ๙๕% (ภำคผนวก ๑๗) 

๓) รวบรวม วิเครำะห์ และพิจำรณำสรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์       
ทุกครบรอบปีของกำรปฏิบัติงำนตำมแบบรำยงำนสรุปวิเครำะห์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ 
ส ำหรับคณบดี (ภำคผนวก ๑๐) หรอืคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย (ภำคผนวก ๑๑) หรือผู้อ ำนวยกำรสถำบัน (ภำคผนวก 
๑๒) หรือผู้อ ำนวยกำรส ำนัก (ภำคผนวก ๑๓) และแจ้งให้คณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
รับทรำบ พร้อมทั้งน ำเข้ำวำระเพื่อพิจำรณำในที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน 

๗.๕  จัดส่งเอกสำรต่อไปนี้ให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำร
สถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก หลังครบรอบปีของกำรปฏิบัติงำน ภำยใน ๓๐ วัน 



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๔ 

 ๑) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ และแผนเชิงรุกที่ได้น ำเสนอไว้เมื่อเข้ำรับต ำแหน่ง   
เพ่ือวิเครำะห์ควำมสมบูรณ์ (completeness) ด้ำนวัตถุประสงค์ จุดแข็ง และจุดอ่อน ตำมแบบรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก (ภำคผนวก ๑๔) 

 ๒) รำยงำนสรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับคณบดี (ภำคผนวก ๑๐) 
หรือคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย (ภำคผนวก ๑๑) หรือส ำหรับผู้อ ำนวยกำรสถำบัน (ภำคผนวก ๑๒) หรือส ำหรับ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก (ภำคผนวก ๑๓) ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนเรียบร้อยแล้ว 
โดยให้แนบรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนที่มีวำระพิจำรณำผลกำรประเมินมำด้วย 

๓) รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ปีกำรศึกษำล่ำสุด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ผล
กำรด ำเนินงำนในภำพรวม ในกรณีเข้ำรับต ำแหน่งใน ๑ ปีแรก ซึ่งเป็นช่วงต่อจำกผู้บริหำรชุดเดิม กรรมกำรจะ
พิจำรณำข้อมูลตำมควำมเหมำะสม  

๔) กรณีคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ไม่จัดส่งรำยงำน ตำมก ำหนด         
คณะกรรมกำรฯ จะจัดส่งบันทึกทวงถำมที่ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรฯ จ ำนวน ๒ ครั้ง เว้นระยะห่ำงกัน ๒ 
สัปดำห์ หำกคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด คณะกรรมกำรฯ จะพิจำรณำรำยงำนสภำมหำวิทยำลัยฯ ทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 
 
๘. แนวทำงกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำร

สถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 

๘.๑ เชิญผู้บริหำรที่ได้รับแต่งตั้งใหม่มำร่วมหำรือเพ่ือให้ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำเอกสำรกำรน ำเสนอ
นโยบำยและวิสัยทัศน์ก่อนน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำ (หลังเข้ำรับต ำแหน่ง ภำยใน ๓๐ วัน)  

๘.๒ ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก  
ทุกรอบปีของกำรปฏิบัติงำน 

๘.๓  ก่อนครบรอบปีกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร ๒ เดือน ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ จะแจ้งให้ผู้บริหำรหน่วยงำน
ทรำบก ำหนดกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ของผู้บริหำร และกำรจัดส่งเอกสำรรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนครบรอบปีของกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้คณะกรรมกำรฯ พิจำรณำ (รำยละเอียดตำมข้อ ๗.๕)   

๘.๔ ก ำหนดให้มีกรรมกำรผู้รับผิดชอบท ำหน้ำที่วิเครำะห์ข้อมูลจำกเอกสำร เยี่ยมชมหน่วยงำน สัมภำษณ์
ผู้บริหำร ประเมินผล และสรุปรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรฯ โดยพิจำรณำหลีกเลี่ยงกำรมอบหมำยกรรมกำร
ติดตำมและประเมินคณะ สถำบัน และส ำนักที่กรรมกำรเคยสังกัด 

๘.๕  ส ำหรับผู้บริหำรหน่วยงำนที่ครบรอบกำรปฏิบัติงำน ๑, ๒ และ ๓ ปี กรรมกำรที่ได้รับมอบหมำย
ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกเอกสำร เยี่ยมชมหน่วยงำน สัมภำษณ์ผู้บริหำร ประเมินผล และสรุปรำยงำนผลต่อ
คณะกรรมกำรฯ  

  ส ำหรับผู้บริหำรหน่วยงำนที่ครบรอบกำรปฏิบัติงำน ๔ ปี กรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยด ำเนินกำร
วิเครำะห์ข้อมูลจำกเอกสำร ประเมินผล และสรุปรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรฯ 



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๑๕ 

๘.๖  กรรมกำรที่ได้รับมอบหมำย จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
คณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (ภำคผนวก ๑๕) โดยในรำยงำน
ประกอบด้วย 

๑) สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ต่อคณะกรรมกำรฯ โดยให้จัดท ำบันทึกกำรเยี่ยมชมและสัมภำษณ์ผู้บริหำร (ภำคผนวก ๑๖) 
เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรฯ 

๒) ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ ที่มีต่อคณะ สถำบัน และส ำนัก ในกำรด ำเนินโครงกำรตำม
แผนพัฒนำ และแผนเชิงรุก หรือปรับปรุงแก้ไขรำยงำน (ถ้ำมี) เพ่ือเสริมจุดแข็งหรือแก้ไขจุดอ่อน/อุปสรรคกำร
ปฏิบัติงำน โดยเป็นประเด็นที่เก่ียวข้องเฉพำะ ที่สำมำรถปรับปรุงแก้ไขได้ด้วยศักยภำพของหน่วยงำนเอง 

๓)  ประเด็นน ำเสนอมหำวิทยำลัย/สภำมหำวิทยำลัย (ถ้ำมี) โดยพิจำรณำประเด็นหลัก ๒ ประเด็น 
คือ แนวทำงปฏิบัติที่ดี มีประสิทธิภำพ/ประสิทธิผล (best practice) ของคณะ สถำบัน และส ำนักที่สมควรเป็น
แบบอย่ำงที่ดี และประเด็นปัญหำที่เกิดขึ้นในหน่วยงำนนั้น โดยเป็นปัญหำที่ควรได้รับกำรแก้ไขในภำพรวมโดย
มหำวิทยำลัย  

๘.๗  คณะกรรมกำรฯ พิจำรณำปรับปรุงรำยงำนสรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
คณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ตำมข้อ ๘.๖ และน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพ่ือพิจำรณำ 

๘.๘ เมื่อสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำให้ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) แล้ว ให้เลขำนุกำรสภำ
มหำวิทยำลัยแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้บริหำรหน่วยงำนทรำบและด ำเนินกำรพัฒนำหน่วยงำนตำมข้อเสนอแนะของ
สภำมหำวิทยำลัย และที่ประชุมคณบดีทรำบ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
๙. แผนผังกำรด ำเนินงำนติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 
 

 
 

สภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

เสนอเพื่อพิจำรณำ 



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 

ครบรอบปีที่ ๑ 

น ำเสนอนโยบำย/วิสัยทัศน์/ 
แผนกำรด ำเนินงำน/แผนพัฒนำตำม

นโยบำยฯ / แผนเชิงรุก  
(หลังเข้ำรับต ำแหน่งภำยใน ๓๐ วัน) 

 

กรรมกำร ๒ ท่ำน วิเครำะห์ข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำน 
เย่ียมชมหน่วยงำน สมัภำษณ์ผู้บริหำรหน่วยงำน 
ประเมินผล และสรุปรำยงำนผล 

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนครบรอบปีของกำรปฏิบัตงิำน (หลังครบรอบปีของกำรปฏิบัติงำน 
ภำยใน ๓๐ วัน) ประกอบด้วย 
๑. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำที่ได้น ำเสนอไว้เมื่อเข้ำรับต ำแหน่ง  
๒. รำยงำนสรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์  
๓. รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงำน ปีกำรศึกษำล่ำสดุ 
๔. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะจำกกำรติดตำมและประเมินผลรอบปีก่อนหน้ำน้ี 
 

กรรมกำร ๑ ท่ำน วิเครำะห์
ข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำน 
ประเมินผล และสรุปรำยงำนผล 

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 

เสนอเพื่อพิจำรณำ 

พิจำรณำตรวจสอบ แจ้งเพื่อทรำบ
และด ำเนินกำร 

สภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ประชุมคณบดี 

เสนอเพื่อพิจำรณำ 
แจ้งเพื่อทรำบ 

แจ้งเพื่อทรำบและด ำเนินกำร 

แก้ไขปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมกำรฯ 

ครบรอบปทีี่ ๒ ครบรอบปทีี่ ๓ ครบรอบปีที่ ๔ 



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๑๗ 

๑๐. แนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในแต่ละรอบ ๑ ปี ของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และ     
      ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

ส่วนที่ ๑ (๗๐ คะแนน) : วิเครำะห์และประเมินจำกเอกสำร ได้แก่ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน (ภำคผนวก
ที่ ๑๓) และรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ปีกำรศึกษำล่ำสุด กำรเยี่ยมชมหน่วยงำน และสัมภำษณ์ผู้บริหำร 
โดยมีน้ ำหนักคะแนนรวม ๗๐ คะแนน มีประเด็นและเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้  

 

ข้อ ประเด็นกำรพิจำรณำ น้ ำหนัก
คะแนนเต็ม 

เกณฑ์กำรให้คะแนน (เตม็ ๕) น้ ำหนัก
คะแนนที่ได้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวบ่งชี้โครงกำรของ
แผนพัฒนำ 

๑๒.๕ 
< ร้อยละ 

๕๐ 
ร้อยละ 

๕๐ – ๕๙ 
ร้อยละ 

๖๐ – ๖๙ 
ร้อยละ 

๗๐ – ๗๙ 
ร้อยละ 

๘๐ – ๑๐๐ 
 

๒ โครงกำรของแผนพัฒนำสำมำรถรองรับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำน 

๑๒.๕ 
< ร้อยละ 

๖๐ 
ร้อยละ 

๖๐ – ๖๙ 
ร้อยละ 

๗๐ – ๗๙ 
ร้อยละ 

๘๐ – ๘๙ 
ร้อยละ 

๙๐ – ๑๐๐ 
 

๓ โครงกำรของแผนพัฒนำสำมำรถเสริมจุดแข็ง 
(ร้อยละของจ ำนวนจุดแข็ง) 

๑๒.๕ 
< ร้อยละ 

๖๐ 
ร้อยละ 

๖๐ – ๖๙ 
ร้อยละ 

๗๐ – ๗๙ 
ร้อยละ 

๘๐ – ๘๙ 
ร้อยละ 

๙๐ – ๑๐๐ 
 

๔ โครงกำรของแผนพัฒนำสำมำรถแก้ไขจุดอ่อน 
(ร้อยละของจ ำนวนจุดอ่อน) 

๑๒.๕ 
< ร้อยละ 

๖๐ 
ร้อยละ 

๖๐ – ๖๙ 
ร้อยละ 

๗๐ – ๗๙ 
ร้อยละ 

๘๐ – ๘๙ 
ร้อยละ 

๙๐ – ๑๐๐ 
 

๕ ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรตำมแผนพัฒนำ และ
ผลสัมฤทธิก์ำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ
จำกกำรติดตำมและประเมินผลฯ รอบปีก่อน
หน้ำน้ี (ดุลพินิจของคณะกรรมกำรฯ) 

๑๐ ๑ คะแนน  ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

 

๖ มีโครงกำรพัฒนำหน่วยงำนท่ีสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ โดยมีกำรด ำเนินงำนดังน้ี  
๑)  ก ำหนดวิสัยทัศน์  
๒)  ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน  
๓)  ถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรทุกระดับ  
๔)  วำงแผนกลยุทธ์  
๕)  มีกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงำน 
(ใช้ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมิน
คุณภำพภำยในฯ) 

๒.๕ ด ำเนินกำร 
๑ ข้อ 

ด ำเนินกำร 
๒ ข้อ 

ด ำเนินกำร 
๓ ข้อ 

ด ำเนินกำร 
๔ ข้อ 

ด ำเนินกำร  
๕ ข้อ 

 

๗ ระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีดีแบบธรรมำภิบำล  
(ใช้ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมิน
คุณภำพภำยในฯ) 

๒.๕ ด ำเนินกำร 
๑ ข้อ 

ด ำเนินกำร 
๒ หรือ ๓ 

ข้อ 

ด ำเนินกำร 
๔ หรือ ๕ 

ข้อ 

ด ำเนินกำร 
๖ ข้อ 

ด ำเนินกำร  
๗ ข้อ 

 

๘ พัฒนำกำรของผลกำรด ำเนินงำน
ในแต่ละองค์ประกอบของกำร
ประกันคุณภำพ (ใช้ผลกำร
ประเมินของคณะกรรมกำร
ประเมินคุณภำพภำยในฯ) 

คณะ ๒.๕ ๑ องค์ ๒ – ๓ 
องค์ 

๔ – ๕ 
องค์ 

๖ – ๗ 
องค์ 

๘ – ๙  
องค์ 

 

สถำบัน/
ส ำนัก 

๑ องค์ ๒  องค์ ๓ องค์ ๔ องค์ ๕ - ๖ องค์  

๙ กำรพัฒนำปรับปรุงตำมแผนพัฒนำปรับปรุงฯ 
(สปค. ๐๑ และ สปค. ๐๒) (ใช้ผลกำรประเมิน

๒.๕ < ร้อยละ 
๕๐ 

ร้อยละ  
๕๐ - ๕๙ 

ร้อยละ  
๖๐ – ๖๙ 

ร้อยละ  
๗๐ - ๗๙ 

ร้อยละ  
๘๐ - ๑๐๐ 

 



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๘ 

ข้อ ประเด็นกำรพิจำรณำ น้ ำหนัก
คะแนนเต็ม 

เกณฑ์กำรให้คะแนน (เตม็ ๕) น้ ำหนัก
คะแนนที่ได้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในฯ) 
รวม ๙ ข้อ คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนนที่ได้  

 

ส่วนที่ ๒ (๓๐ คะแนน) : พิจำรณำจำกผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ โดยบุคลำกร 
(และนิสิต) ให้เทียบสัดส่วนจำกผลกำรประเมินเต็ม ๕ เป็นคะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน โดยจ ำนวนผู้เข้ำประเมิน
จะต้องผ่ำนเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรฯ ก ำหนด โดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 

  วิธีที่ ๑ ต้องมีบุคลำกรเข้ำประเมินไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ และนิสิตไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๕  

  วิธีที่ ๒ เป็นไปตำมทฤษฎีกำรก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงของเครซี่และมอร์แกน ที่ระดับควำม
เชื่อมั่น ๙๕% (ภำคผนวก ๑๗) 

 คณบด ี

-  ประเมินโดยบุคลำกร ผลกำรประเมินเต็ม ๕ เทียบสัดส่วนเป็นคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 

-  ประเมินโดยนิสิต ผลกำรประเมินเต็ม ๕ เทียบสัดส่วนเป็นคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 

 ผู้อ ำนวยกำรสถำบันและผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 

-  ประเมินโดยบุคลำกร ผลกำรประเมินเต็ม ๕ เทียบสัดส่วนเป็นคะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน 

 ในกรณีที่ผู้ตอบแบบประเมินต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรฯ ก ำหนด จะไม่พิจำรณำผลกำรประเมิน
และปรับผลกำรประเมินเป็นศูนย์ 

 สรุปกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก  
ในภำพรวม ให้ใช้คะแนนรวมจำกส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เทียบเป็นคะแนนเต็ม ๕ 
และมีควำมหมำยดังนี้ 

 
เกณฑ์กำรประเมินมี ๕ ระดับ 

คะแนนผลกำรปฏิบัติงำน  ควำมหมำย 
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนเต็ม ๕  
๐.๐๐ – ๓๐.๐๐ ๐.๐๐ – ๑.๕๐ ควรปรับปรุงเร่งด่วน 

๓๐.๐๑ – ๕๐.๐๐ ๑.๕๑ – ๒.๕๐  ควรปรับปรุง 
๕๐.๐๑ – ๗๐.๐๐ ๒.๕๑ – ๓.๕๐ พอใช้ 
๗๐.๐๑ – ๙๐.๐๐ ๓.๕๑ – ๔.๕๐ ดี 

๙๐.๐๑ – ๑๐๐.๐๐ ๔.๕๑ – ๕.๐๐ ดีมำก 



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๑๙ 

ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน 
หัวข้อ คะแนนเต็ม คะแนนผลกำรปฏิบัติงำน 

ส่วนที่ ๑ ๗๐  
ส่วนที่ ๒ ๓๐  

รวม ๑๐๐  
เทียบเป็นคะแนนเต็ม ๕  

ควำมหมำย  

 

 
ภำคผนวก 

 

ภำคผนวก ๑    ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และ 
         ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์………………………………………………….…………………………..๑๗ 

ภำคผนวก ๒ ประกำศสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ๒๐ 

ภำคผนวก ๓ แบบรำยงำนกำรน ำเสนอนโยบำยและวิสัยทัศน์ของคณบดี  
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (กตป-๑) ๒๔ 

ภำคผนวก ๔ แบบรำยงำนกำรน ำเสนอนโยบำยและวิสัยทัศน์ของผู้อ ำนวยกำรสถำบัน  
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (กตป-๒) ๓๐ 

ภำคผนวก ๕ แบบรำยงำนกำรน ำเสนอนโยบำยและวิสัยทัศน์ของผู้อ ำนวยกำรส ำนัก  
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (กตป-๓) ๓๖ 

ภำคผนวก ๖ แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับคณบดี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (กตป-๔) ๔๒ 

ภำคผนวก ๗ แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนดว้ยระบบออนไลน์ ส ำหรบัคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (กตป-๕) ๔๘ 

ภำคผนวก ๘ แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนดว้ยระบบออนไลน์ ส ำหรบัผู้อ ำนวยกำรสถำบัน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
(กตป-๖) ๕๔ 

ภำคผนวก ๙ แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนดว้ยระบบออนไลน์ ส ำหรบัผู้อ ำนวยกำรส ำนัก มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
(กตป-๗)  ๕๗ 

ภำคผนวก ๑๐ แบบรำยงำนสรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับคณบดี 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (กตป-๘) ๖๐ 

ภำคผนวก ๑๑ แบบรำยงำนสรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับคณบดีบณัฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (กตป-๙) ๖๔ 

ภำคผนวก ๑๒ แบบรำยงำนสรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับผู้อ ำนวยกำรสถำบนั 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (กตป-๑๐) ๖๘ 

ภำคผนวก ๑๓ แบบรำยงำนสรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (กตป-๑๑) ๗๐ 



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๐ 

ภำคผนวก ๑ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน  

และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 

 

ผู้ปฏิบัต ิ ขั้นตอนกำรปฏิบัต ิ รำยละเอียดกำรปฏิบัต ิ

 คณะกรรมกำรฯ 
 

 รับทรำบประกำศแต่งตั้งผู้บริหำร จำกประธำน
คณะกรรมกำรฯ 
 

ฝำยเลขำนุกำร  
และประธำน
คณะกรรมกำรฯ 
 
 

 ฝ่ำยเลขำนุกำรเตรยีมหนังสือเชิญผู้บริหำรที่ได้รับ
แต่งตั้งเข้ำหำรือ โดยมีก ำหนดหำรอืหลังเข้ำรับ
ต ำแหน่ง ภำยใน ๓๐ วัน ให้ประธำนลงนำม  
พร้อมกับให้ค ำแนะน ำในกำรจัดเตรียมเอกสำร
นโยบำย วิสยัทัศน์ และแผนพัฒนำ แก่ผู้บริหำร  

 
 
 
 

ผู้บริหำร  

  
 
 

ส่งเอกสำรนโยบำย วิสัยทัศน์ แผนพัฒนำ และ
แผนเชิงรุก หลังเข้ำรับต ำแหน่งภำยใน ๓๐ วัน  
 

 
 

ผู้บริหำร 
 น ำเสนอนโยบำย วิสัยทัศน์ แผนพัฒนำ  

และแผนเชิงรุกต่อคณะกรรมกำรฯ และรับฟัง
ข้อเสนอแนะตำมก ำหนดเวลำในหนังสือเชิญ 
 

คณะกรรมกำรฯ  ให้ข้อสังเกตในประเด็นควำมสมบรูณ์ของ
แผนพัฒนำและแผนเชิงรุกในภำพรวม  
ที่สอดคล้องหรือตอบสนองวัตถุประสงค์  
เสรมิจุดแข็ง และแก้ไขจุดอ่อน  พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะ/ข้อเสนอพิจำรณำอืน่ๆ เพื่อกำร
พัฒนำหน่วยงำน 

 
ผู้บริหำร  ส่งเอกสำรนโยบำย วิสัยทัศน์ แผนพัฒนำ  

และแผนเชิงรุกที่ปรับปรุงแกไ้ขแลว้มำที ่
ฝ่ำยเลขำนุกำร 

 

๑. รับทรำบประกำศแต่งตั้งผู้บริหำร 

๒. ออกหนังสือเชิญผู้บริหำรเข้ำหำรือ 

๓. ส่งเอกสำร นโยบำย วิสัยทัศน์ แผนพัฒนำ 
และแผนเชิงรุก และรับฟังข้อเสนอแนะ 

๔. น ำเสนอแผนพัฒนำ และแผนเชิงรุก  
และรับฟังข้อเสนอแนะ 

๕. ให้ข้อเสนอแนะแกผู่้บริหำร 

๖. ส่งเอกสำรนโยบำยฯ ฉบับสมบรูณ ์



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๒๑ 

 

ฝ่ำยเลขำนุกำร  
และประธำน
คณะกรรมกำรฯ 

 ฝ่ำยเลขำนุกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้อง
ของเอกสำร (ไมร่วมเนื้อหำ) ก่อนเสนอประธำน
น ำเสนอเข้ำวำระเพื่อพิจำรณำในกำรประชุมสภำ
มหำวิทยำลยั  
 

ผู้บริหำร  ปฏิบัติงำนตำมแผนพัฒนำ และแผนเชิงรุกที่
น ำเสนอ โดยติดตำมและประเมินควำมส ำเร็จของ
แผนเป็นระยะๆ 
 

ฝ่ำยเลขำนุกำร  
 

 แจ้งก ำหนดกำรประเมินผู้บริหำรประจ ำปี ด้วย
ระบบออนไลน์ (ส่วนท่ีสอง) ซึ่งมีก ำหนดกำร

ประเมินประมำณ ๑ เดือนก่อนครบรอบปี  

แก่ผู้บริหำร พร้อมขอรำยชื่อผู้ที่ไดร้ับมอบหมำย
ให้รับผิดชอบกำรประเมินของหนว่ยงำน (ยกเว้น
คณบดีให้ประเมินก่อนครบรอบปีในช่วงเวลำที่
เปิดกำรเรียนกำรสอน) 
 

ฝ่ำยเลขำนุกำร  ช้ีแจงกับผู้รับผดิชอบกำรประเมินของหน่วยงำน 
เรื่องก ำหนดกำร  รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 
กำรสรุป  และกำรน ำส่งสรุปผลกำรประเมิน  
 

คณะกรรมกำร
ประจ ำหน่วยงำน
และผูร้ับผดิชอบ 

กำรประเมินของ
หน่วยงำน 

 ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกร (และนิสติ) 
เข้ำประเมินผู้บริหำร สรุปผลกำรประเมิน 
น ำเสนอเป็นวำระเพื่อพิจำรณำในกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนแล้วน ำส่งสรุป 

ผลกำรประเมิน พร้อมรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน ทีม่ีวำระ
พิจำรณำผลกำรประเมิน 
 

ประธำนคณะ
กรรมกำรฯ และ 

ฝ่ำยเลขำนุกำร 

 แจ้งก ำหนดกำรส่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้บริหำร พร้อมกับรำยงำนกำรสรปุผลกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์  
และรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ปี
กำรศึกษำล่ำสุด ต่อผู้บรหิำร ตำมรอบเวลำ 

กำรประเมิน  ในกรณีทีฝ่่ำยเลขำนกุำรไมไ่ดร้ับ
เอกสำรจำกผู้บริหำรภำยในก ำหนดเวลำ  
ฝ่ำยเลขำนุกำรจะส่งหนังสือเตือนทีล่งนำมโดย

๘. ปฏิบัติงำนตำมแผนพัฒนำ และแผนเชิงรุก 

ที่น ำเสนอ 

๙. แจ้งก ำหนดกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ด้วยระบบออนไลน์   

๑๐. ประสำนงำนกับผู้รบัผิดชอบกำรประเมิน 

๑๒. แจ้งก ำหนดกำรส่งและติดตำม
เอกสำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร

ตำมรอบเวลำกำรประเมิน 

๑๑. ด ำเนินกำรและส่งผลกำรประเมิน 

๗. เสนอ นโยบำย วิสยัทัศน์ แผนพัฒนำ และ 

แผนเชิงรุกของผู้บริหำร ต่อสภำมหำวิทยำลัย 



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๒ 

ประธำนคณะกรรมกำรฯ ๒ ครั้ง เว้นระยะหำ่งกัน 
๒ สัปดำห์ หำกผู้บรหิำรไมส่ำมำรถด ำเนินกำรให้
แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้ประธำน
คณะกรรมกำรฯ รำยงำนต่อสภำมหำวิทยำลัย  
 
 

ฝ่ำยเลขำนุกำร  กรณีกำรติดตำมและประเมินผลฯ ครบรอบปีท่ี 
๑, ๒ และ ๓ นัดหมำยก ำหนดเวลำและสถำนท่ี
กับผู้บริหำรและกรรมกำรทีไ่ดร้ับมอบหมำย เพื่อ
สัมภำษณ์  โดยแจ้งขอประชุมสัมภำษณ์เฉพำะ
ผู้บริหำร รวมไม่เกิน ๓ ท่ำน หำกกรณีกำร
ประเมินครบรอบปีท่ี ๔ จะตดิตำมและ
ประเมินผลฯ จำกเอกสำรเท่ำนั้น 
 

กรรมกำรที่ไดร้ับ
มอบหมำย และฝำ่ย
เลขำนุกำร 

 กรรมกำรที่ไดร้ับมอบหมำย  ๒ ท่ำน ติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเมื่อครบรอบปี จำก
เอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ 
และแผนเชิงรุกที่ได้น ำเสนอไว้เมื่อเข้ำรับต ำแหน่ง 
รำยงำนสรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วย
ระบบออนไลน์  รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) 
ของหน่วยงำน ปีกำรศึกษำล่ำสดุ กำรสัมภำษณ์
ผู้บริหำร กำรเยี่ยมชมหน่วยงำน  (ในกรณีที่
ผู้บริหำรครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรที่
ได้รับมอบหมำย ๑ ท่ำน ประเมินเฉพำะจำก
เอกสำร) แล้วจัดท ำรำยงำนสรปุผลกำรตดิตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร เสนอต่อ
คณะกรรมกำรฯ  
 

คณะกรรมกำรฯ  คณะกรรมกำรฯ พิจำรณำให้ข้อคดิเห็น ข้อแก้ไข 
ปรับปรุง หรือเห็นชอบรำยงำนสรปุกำรติดตำม
และประเมินผลฯ 

 
 

 
ฝ่ำยเลขำนุกำร และ 
ประธำน 

 

  ฝ่ำยเลขำนุกำรแกไ้ขปรับปรุงสรปุกำรติดตำมและ
ประเมินผลตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรฯ  
(ถ้ำมี) และเสนอเข้ำวำระเพื่อพิจำรณำในกำร
ประชุมสภำมหำวิทยำลัย  
 

๑๖. น ำเสนอสรุปกำรติดตำมและประเมินกำร
ปฏิบัติงำนของผู้บริหำรต่อสภำมหำวิทยำลัย 

๑๕. พิจำรณำสรปุรำยงำน                                  
กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ

ผู้บริหำร 

๑๔. ประเมินและสรุปรำยงำนผลกำรประเมิน
กำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร  น ำเสนอต่อ 

คณะกรรมกำรฯ  



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๒๓ 

สภำมหำวิทยำลยั  พิจำรณำให้ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
(ถ้ำมี) และให้ควำมเห็นชอบ 

 
 

 
เลขำนุกำรที่ประชุม
สภำมหำวิทยำลยั 

 เลขำนกุำรสภำมหำวิทยำลัย แจ้งผลกำรพิจำรณำ
ให้ผู้บริหำรหน่วยงำน และที่ประชุมคณบดี    
เพื่อทรำบ และด ำเนินกำรพัฒนำหน่วยงำนตำม
ข้อเสนอแนะของสภำมหำวิทยำลยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ๒ 
ประกำศสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ

คณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 

 
 
                                                                     

 
 

ประกำศสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี  

ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
…………………….. 

 ด้วยสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในกำรประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำร
สถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก โดยให้ท ำกำรประเมินทุกครบรอบปีของกำรด ำรงต ำแหน่งกำรบริหำรของ
คณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก  

๑๘. แจ้งผลกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำนของ
ผู้บริหำร 

๑๗. พิจำรณำผลกำรประเมิน                            
กำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร   



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๔ 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภำพ สภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
จึงให้ปรับเพิ่มบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำร
สถำบัน/ส ำนัก ลงวันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับเพ่ิมเติม ลงวันที่ ๕ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๒  
โดยให้ท ำหน้ำที่ติดตำมและประเมินผู้บริหำรระดับคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก  
และให้ปรับชื่อเป็น คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๖ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
และโดยมติสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ในกำรประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๓  
จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ประกอบด้วย 
 ๑.  นำยชุมพล  พรประภำ  ที่ปรึกษำ 
     กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. นำยศิริ  ชมชำญ  ประธำนกรรมกำร 
  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
                  ๓.  รองศำสตรำจำรย์วัฒนำ  สวรรยำธิปัติ  กรรมกำร 
  ๔. รองศำสตรำจำรย์บพิธ  จำรุพันธุ์  กรรมกำร 
  ๕. รองศำสตรำจำรย์สมศักดิ์  เพรียบพร้อม  กรรมกำร 
  ๖. รองศำสตรำจำรย์วรรณดำ  สุจริต  กรรมกำร 
  ๗. รองศำสตรำจำรย์สุคนธ์ชื่น  ศรีงำม  กรรมกำร 
  ๘. รองศำสตรำจำรย์มยุรี  จัยวัฒน์  กรรมกำร 
  ๙. รองศำสตรำจำรย์บุปผชำติ  ทัฬหิกรณ์  กรรมกำร 
  ๑๐. รองศำสตรำจำรย์จีรพรรณ  ชีรำนนท์  กรรมกำร 
  ๑๑. รองศำสตรำจำรย์พนิต  เข็มทอง  กรรมกำร 
  ๑๒. รองศำสตรำจำรย์ก้องกิติ  พูสวัสดิ์  กรรมกำร 
  ๑๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์มยุรี  เทศผล  กรรมกำร 
  ๑๔. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์นงลักษณ์  งำมเจริญ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑๕. นำงมุกดำ  เกตุแก้ว  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๑๖. นำงสำวอัมพร  วรรณปะกำศิล  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๑๗. นำงสำวสุปรำณี  เทียนเล็ก  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

   โดยให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่  



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๒๕ 

  ๑. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ที่ด ำรงต ำแหน่งใหม่ 
ที่ได้น ำเสนอนโยบำยและวิสัยทัศน์ 
  ๒. ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำร
ส ำนัก ทุกรอบปีของวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกำรบริหำร 
  ๓. จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำร
สถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำนเสนอสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                             ประกำศ ณ วันที่   ๒๘   ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 

                (ศำสตรำจำรย์ก ำพล  อุดลวิทย์) 
           นำยกสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                          
 
 
 

ประกำศสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งประธำนคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี  
ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 

            …………………….. 
 

                    อนุสนธิประกำศสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมิน 
  ผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ลงวันที่ ๒๘ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๓   
  ได้แต่งตั้ง นำยศิริ  ชมชำญ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ด ำรงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำร 
  ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก นั้น  เนื่องจำก  
  นำยศิริ  ชมชำญ ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ.  
  ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ท ำให้สิ้นสุดกำรด ำรงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
  ของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก  
 

    เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี  
  ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย สภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
  ในกำรประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงมีมติให้แต่งตั้ง นำยยุคล  ลิ้มแหลมทอง  
  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ด ำรงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำร 
  ปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก สืบแทน นำยศิริ  ชมชำญ 
 
   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
         

                                                   ประกำศ  ณ วันที่   ๑๒   มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
 

               (ศำสตรำจำรย์ก ำพล  อดุลวิทย์) 
       นำยกสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 
 
 
 

 
 
 



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๒๗ 

                                                          
 
 
 

ประกำศสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี  

ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก เพิ่มเติม 
            …………………….. 
 

                    อนุสนธิประกำศสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ลงวันที่ ๒๘ ตุลำคม พ.ศ. 
๒๕๕๓  และประกำศสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง แต่งตั้งประธำนคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ลงวันที่ ๑๒ มกรำคม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี  ผู้อ ำนวยกำร
สถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก นั้น   
 

    เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
คณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น  
 
    อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๖ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
พ.ศ. ๒๕๔๑  และมติสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในกำรประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๕  จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำร
สถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก เพ่ิมเติม ดังนี้  

๑. รองศำสตรำจำรย์พวงเพชร  สุรัตนกวีกุล  กรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธวัชชัย  ศกัดิ์ภู่อร่ำม  กรรมกำร 
๓. นำยนนทวัฒน์  จันทร์เจริญ    กรรมกำร 

 
   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

       

                                                   ประกำศ  ณ วันที่   ๕   มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๘ 

 
            (ศำสตรำจำรย์ก ำพล  อดุลวิทย์) 
                นำยกสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 
ภำคผนวก ๓ 

แบบรำยงำนกำรน ำเสนอนโยบำยและวิสัยทัศน์ของคณบดี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

  

 รำยงำนกำรน ำเสนอนโยบำยและวิสัยทัศน์  
คณบดีคณะ................................................. 

 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 
๑.  ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงำน  

๑.๑  ประวัติกำรก่อตั้งหน่วยงำน (โดยย่อ)  
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
.......................................................................................................................... ............................................... 
    สถำนที่ตั้ง  
    .......................................................................................................................... . 
    .............................................................................................................. ............. 
 วิทยำเขต : …………………………………………………………………............................... 
 โทรศัพท์ : .................................................................................................... ... 
 โทรสำร : ....................................................................................................... 
 e-mail : ............................................................................................... ........ 
 website : .......................................................................... ............................. 
 
     ชื่อ.....................................................................................................................  

ต ำแหน่ง............................................................................................................  
คณบดี................................................................................................................  
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ................................................................................ .... 

 

๑.๒ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

รูปด้ำนหน้ำอำคำร
ของหน่วยงำน 

รูปคณบดี 

กตป-๑ 



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๒๙ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
๒. กำรวิเครำะห์บริบทหรือสภำพแวดล้อมภำยนอก (context analysis) ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ 

ดังนี้ 
๒.๑ แนวโน้มด้ำนกำรเมือง 

ภำยใน KU : (กำรออกนอกระบบของมหำวิทยำลัย เป็นต้น) 
................................................................................................... .................................................................. 
............................................................................................................................. ....................................... 
ภำยนอก KU : (กำรบริหำรอย่ำงมีส่วนร่วมจำกภำคประชำชน กำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลของหน่วยงำน 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น) 
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 

๒.๒ แนวโน้มด้ำนเศรษฐกิจ 
ภำยใน KU : (เช่น กำรลดลงของงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร กำรหำแหล่งรำยรับจำกภำยนอก เป็นต้น) 
............................................................................................................................. ........................................ 
..................................................................... .......................................................................................... ...... 
ภำยนอก KU : (เช่น ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ ควำมต้องกำรใช้บัณฑิตของสังคมและอุตสำหกรรม  
เป็นต้น) 
.................................................................... ........................................................................................... ...... 
............................................................................................................................. ........................................ 

๒.๓ แนวโน้มด้ำนสังคม 
ภำยใน KU :  (เช่น กำรศึกษำแบบบูรณำกำร ทักษะกำรเรียนรู้ของบุคลำกรและนิสิตใหม่ เป็นต้น) 
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
ภำยนอก KU : (เช่น กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ life – long learning เป็นต้น) 
............................................................................................................................. ........................................ 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๓๐ 

................................................................. .............................................................................................. ...... 
๒.๔ แนวโน้มด้ำนเทคโนโลยี 

ภำยใน KU : (เช่น กำรประยุกต์ใช้ e-Learning ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์และภำษำอังกฤษของบุคลำกร  
เป็นต้น) 
............................................................................................................................................................ ......... 
......................................................................................................................... ............................................ 
ภำยนอก KU : (เช่น กำรศึกษำผ่ำนระบบเครือข่ำยของมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ เป็นต้น) 
............................................................................................................................. ........................................ 
.......................................................................................................................................... ........................... 
 
 
 
 
 
 

๒.๕ แนวโน้มด้ำนประชำกร 
ภำยใน KU : (เช่น กำรเกษียณอำยุของบุคลำกรในหน่วยงำน กลุ่มอำยุของบุคลำกรในหน่วยงำน เป็นต้น) 
............................................................................................................................. ........................................ 
.......................................................................... ..................................................................................... ...... 
ภำยนอก KU : (เช่น กำรลดลงของผู้เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ เป็นต้น) 
.......................................................................................... ..................................................................... ...... 
............................................................................................................................. ........................................ 

๓.   กำรวิเครำะห์ จุดแข็งและจุดอ่อนของหน่วยงำนภำยใต้บริบทแนวโน้มที่จัดท ำขึ้น (จำกกำรวิเครำะห์
ข้อมูลที่ได้จัดเก็บในปัจจุบัน)  

๓.๑ จุดแข็ง* 

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

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

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

๓.๒ จุดอ่อน** 

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

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

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



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๓๑ 

หมำยเหตุ :   
*จุดแข็ง คือ ข้อได้เปรียบ หรือสิ่งที่จะสนับสนุนผลักดัน ที่มำจำกภำยในหน่วยงำน ส่งผลให้หน่วยงำนนั้น

บรรลุตำม วิสัยทัศน์ ภำรกิจ นโยบำย และวัตถุประสงค์ 
**จุดอ่อน คือ ข้อเสียเปรียบ หรือสิ่งที่จะเป็นอุปสรรค ที่มำจำกภำยในหน่วยงำน ส่งผลให้หน่วยงำนนั้นอำจจะ

ไม่สำมำรถบรรลุตำม วิสัยทัศน์ ภำรกิจ นโยบำย และวัตถุประสงค์ 
 
๔. วิสัยทัศน์ (vision)  
  ๔.๑ วิสัยทัศน์ของหน่วยงำน 

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

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

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

................................................................................................................ ................................................................ ... 
 ๔.๒ วิสัยทัศน์ของผู้บริหำร 

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

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

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

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

 

๕.  ภำรกิจ (mission) ของหน่วยงำน 

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

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

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

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

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

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

๖.  นโยบำยหลัก และวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน (organizational policies and objectives ของ
หน่วยงำน) 

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



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๓๒ 

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

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

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

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

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

๗.   แผนพัฒนำฯ และแผนเชิงรุก 

  ๗.๑ แผนพัฒนำตำมนโยบำยกำรพัฒนำคณะ ในระยะ ๔ ปีทีไ่ด้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย 

นโยบำยตำมภำรกิจท่ี
สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ 

รำยละเอียดเป้ำหมำย
ของภำรกิจ 

ผลสัมฤทธิ์ของ
ภำรกิจ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
ของภำรกิจ 

เป้ำหมำยตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. 

... 
ปี พ.ศ. 

... 
ปี พ.ศ. 

... 
ปี พ.ศ. 

... 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

 ๗.๒ แผนเชิงรุกที่มีควำมสมบูรณ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เสริมจุดแข็ง และแก้ไขจุดอ่อนของ
หน่วยงำน 

โครงกำรของแผนเชิงรุก ตัวชี้วัด 
ทั้งเชิงปริมำณ

และเชิงคุณภำพ 
(ระบุ) 

เป้ำหมำยของกำรปฏิบัติงำนตำมรอบ
ระยะเวลำ (ระบุข้อมลู) 

ผลกำรปฏิบัติงำน 

ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ผลผลิต 
(outputs)* 

ผลลัพธ์ 
(outcomes)** 

        
        
        

ข้อมูลจำกแผนพัฒนำตำมนโยบำยกำรพัฒนำคณะ ในระยะ ๔ ปี 
ทีไ่ด้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย 



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๓๓ 

โครงกำรของแผนเชิงรุก ตัวชี้วัด 
ทั้งเชิงปริมำณ

และเชิงคุณภำพ 
(ระบุ) 

เป้ำหมำยของกำรปฏิบัติงำนตำมรอบ
ระยะเวลำ (ระบุข้อมลู) 

ผลกำรปฏิบัติงำน 

ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ผลผลิต 
(outputs)* 

ผลลัพธ์ 
(outcomes)** 

        
        
        
        

หมำยเหตุ   * ผลผลิต (outputs) หมำยถึง สิ่งที่ได้ออกมำเป็นรูปธรรมหรือรับรู้ได้ ที่จัดท ำข้ึนหรือผลิตขึ้นโดย
หน่วยงำน เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคลำกรได้ใช้ประโยชน์ หรือกำรตอบค ำถำมที่ว่ำจะได้รับอะไรจำก
กำรด ำเนินงำนและหรือกิจกรรมนั้นๆ เช่น จ ำนวนนิสิตที่จบกำรศึกษำ จ ำนวนผลงำนวิจัย จ ำนวนเงิน
สนับสนุนงำนวิจัย 

  ** ผลลัพธ์ (outcomes) หมำยถึง ผลประโยชน์ที่ได้จำกผลผลิตและผลกระทบที่มีต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง และสิ่งแวดล้อม จำกกำรใช้ประโยชน์จำกกำรจัดท ำผลผลิตขึ้นมำ หรือกำรตอบค ำถำมที่ว่ำ
ท ำไมจึงมีกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ได้ผลผลิตนั้นๆ เช่น จ ำนวนนิสิตจบแล้วหำงำนท ำได้ จ ำนวนผลงำน
ตีพิมพ์และรำยรับเข้ำสู่คณะ (จำกทรัพย์สินทำงปัญญำและงบวิจัยจำกหน่วยงำนภำยนอก) 

 
๘.  ควำมสมบูรณ์และควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เสริมจุดแข็ง และแก้ไขจุดอ่อน 

(ท ำเครื่องหมำย  ในช่องที่แสดงให้เห็นว่ำแต่ละโครงกำร/กิจกรรม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เสริมจุดแข็ง 
และแก้ไขจุดอ่อนของหน่วยงำนข้อใด)  

๘.๑ แผนพัฒนำตำมนโยบำยกำรพัฒนำคณะ ในระยะ ๔ ปีทีไ่ด้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย 
รำยละเอียดเป้ำหมำยของภำรกิจ 

ตำมแผนพัฒนำจำก ๗.๑ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์  
(ข้อที่) () 

เสริมจุดแข็ง 
(ข้อที่) 
() 

แก้ไข
จุดอ่อน 

(ข้อที่) () 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

             
             
             
             
             
             
             

ข้อมูลจำกแผนพัฒนำตำมนโยบำยกำรพัฒนำคณะ ในระยะ ๔ ปี 
ทีไ่ด้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย 



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๓๔ 

 ๘.๒ แผนเชิงรุกที่มีควำมสมบูรณ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เสริมจุดแข็ง และแก้ไขจุดอ่อนของ
หน่วยงำน 

โครงกำรของแผนเชิงรุกจำก ๗.๒  สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์  
(ข้อที่) () 

เสริมจุดแข็ง 
(ข้อที่) 
() 

แก้ไข
จุดอ่อน 

(ข้อที่) () 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

             
             
             
             
             
             
             

หมำยเหตุ 
 ๑.  ปรับจ ำนวนข้อในตำรำงให้สอดคล้องกับจ ำนวนวัตถุประสงค์/จุดแข็ง/จุดอ่อนของหน่วยงำน 

๒. จุดแข็ง คือ ข้อได้เปรียบ หรือสิ่งที่จะสนับสนุนผลักดันที่มำจำกภำยในหน่วยงำน เพ่ือให้หน่วยงำนนั้น 
บรรลุตำมวิสัยทัศน์ ภำรกิจ นโยบำย และวัตถุประสงค์ 

๓. จุดอ่อน คือ ข้อเสียเปรียบ หรือสิ่งที่จะเป็นอุปสรรค ที่มำจำกภำยในหน่วยงำน ส่งผลให้หน่วยงำนนั้น 
อำจจะไม่สำมำรถบรรลุตำม วิสัยทัศน์ ภำรกิจ นโยบำย และวัตถุประสงค์ 

 

 
รำยงำนโดย ลงชื่อ .................................................................. 

ต ำแหน่ง............................................................... 
                วันที่ …………………….…………............... 
 

ค ำอธิบำยในกำรกรอกข้อมูล 

๑. กำรน ำเสนอนโยบำยและวิสัยทัศน์ของผู้บริหำรจะมีกำรน ำแผนพัฒนำฯ และแผนเชิงรุก มำวิเครำะห์ และ
สังเครำะห์ เพ่ือเป็นกรอบในกำรติดตำมกำรเตรียมกำรและกำรปฏิบัติงำน โดยคณะกรรมกำรฯ จะให้
ควำมส ำคัญด้ำนควำมสมบูรณ์ และสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ เสริมจุดแข็ง และแก้ไขจุดอ่อนของหน่วยงำน 

๒. กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร จะพิจำรณำจำกควำมคิดริเริ่มและกำรพัฒนำในประเด็นที่ส ำคัญๆ 
ต่อไปนี้ 
๒.๑ หน่วยงำนตอบสนองนโยบำยมหำวิทยำลัยวิจัยได้อย่ำงไร 
๒.๒ กำรพัฒนำนิสิตและบุคลำกร ครอบคลุมในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ ปัญญำ บุคลิกภำพ สุขภำพ คุณธรรม 

จริยธรรม และควำมเป็นผู้น ำ หรือไม่ อย่ำงไร 

ข้อมูลโครงกำรของแผนเชิงรุกจำก ๗.๒ 



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๓๕ 

๒.๓ กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและเครือข่ำยกำรเรียนรู้ในกำรผลิตบัณฑิตและพัฒนำบุคลำกรได้อย่ำงไร 
๒.๔ กำรพัฒนำควำมเป็น Internationalization และ localization 



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๓๖ 

ภำคผนวก ๔ 
แบบรำยงำนกำรน ำเสนอนโยบำยและวิสัยทัศน์ของผู้อ ำนวยกำรสถำบัน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 

 รำยงำนกำรน ำเสนอนโยบำยและวิสัยทัศน์ 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน.................................... 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 
๑.  ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงำน  

๑.๑  ประวัติกำรก่อตั้งหน่วยงำน (โดยย่อ)  
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
.............................................................................................................. .......................................................... 
    สถำนที่ตั้ง  

    ........................................................................................................................ ... 
    .............................................................................................................. ............. 
    วิทยำเขต : …………………………………………………………………………………………… 

   โทรศัพท์ : ........................................................................................... .............. 
    โทรสำร : .......................................................... ................................................. 
    e-mail : ............................................................................................... ............ 
    website : ....................................................................... ................................. 

 
     ชื่อ......................................................................................................................  

ต ำแหน่ง.............................................................................................................  
ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน..........................................................................................  
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ................................................................................ .... 

 
 

๑.๒ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
 

 
 
 

รูปด้ำนหน้ำอำคำร
ของหน่วยงำน 

รูปผู้อ ำนวยกำร 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

กตป-๒ 



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๓๗ 

 
 
 
 
 
 

๒.  กำรวิเครำะห์บริบทหรือสภำพแวดล้อมภำยนอก (context analysis) ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้ 

๒.๑ แนวโน้มด้ำนกำรเมือง 
ภำยใน KU : (เช่น กำรออกนอกระบบของมหำวิทยำลัย เป็นต้น) 
................................................................................................... ................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................... 
ภำยนอก KU : (กำรบริหำรอย่ำงมีส่วนร่วมจำกภำคประชำชน กำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลของหน่วยงำน 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น) 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................. .................................. 

๒.๒ แนวโน้มด้ำนเศรษฐกิจ 
ภำยใน KU : (เช่น กำรลดลงของงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร กำรหำแหล่งรำยรับจำกภำยนอก เป็นต้น) 
............................................................................................................................. ...................................... 
.............................................................................. ................................................................................. .... 
ภำยนอก KU : (เช่น ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  เป็นต้น) 
......................................................................................................................... .......................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 

๒.๓ แนวโน้มด้ำนสังคม 
ภำยใน KU :  (เช่น กำรศึกษำแบบบูรณำกำร ทักษะกำรเรียนรู้ของบุคลำกร เป็นต้น) 
................................................................................................................................................................ ... 
................................................................................................................................................................ ... 
ภำยนอก KU : (เช่น กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ life – long learning เป็นต้น) 
................................................................................................................................................................ ... 
.................................................................................................................................... ............................... 

๒.๔ แนวโน้มด้ำนเทคโนโลยี 
ภำยใน KU : (เช่น กำรประยุกต์ใช้ e-learning  ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์และภำษำอังกฤษของบุคลำกร เป็นต้น) 
.................................................................................................................................... ............................... 



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๓๘ 

...................................................................................................................................................................  
ภำยนอก KU : (เช่น กำรศึกษำผ่ำนระบบเครือข่ำยของมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ เป็นต้น) 
...................................................................................................................................................................  
........................................................ ...........................................................................................................  

๒.๕ แนวโน้มด้ำนประชำกร 
ภำยใน KU : (เช่น กำรเกษียณอำยุของบุคลำกรในหน่วยงำน กลุ่มอำยุของบุคลำกรในหน่วยงำน เป็นต้น) 
....................................................................................................................................................................  
.................................................................. ............................................................................... ................... 
ภำยนอก KU : (เช่น กำรลดลงของผู้เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ เป็นต้น) 
....................................................................... .............................................................................................  
............................................................................ .......................................................................................  

๓.   กำรวิเครำะห์ จุดแข็งและจุดอ่อนของหน่วยงำนภำยใต้บริบทแนวโน้มที่จัดท ำขึ้น (จำกกำรวิเครำะห์ข้อมู 
      ที่ได้จัดเก็บในปัจจุบัน)  

๓.๑ จุดแข็ง* 

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

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

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

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

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

๓.๒ จุดอ่อน** 

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

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

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

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

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

หมำยเหตุ :   
*จุดแข็ง คือ ข้อได้เปรียบ หรือสิ่งที่จะสนับสนุนผลักดันที่มำจำกภำยในหน่วยงำน ส่งผลให้หน่วยงำนนั้น

บรรลุตำม วิสัยทัศน์ ภำรกิจ นโยบำย และวัตถุประสงค์ 
**จุดอ่อน คือ ข้อเสียเปรียบ หรือสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคที่มำจำกภำยในหน่วยงำน ส่งผลให้หน่วยงำนนั้นอำจจะ

ไม่สำมำรถบรรลุตำม วิสัยทัศน์ ภำรกิจ นโยบำย และวัตถุประสงค์ 



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๓๙ 

 
๔. วิสัยทัศน์ (vision)  
  ๔.๑ วิสัยทัศน์ของหน่วยงำน 

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

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

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

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

 ๔.๒ วิสัยทัศน์ของผู้บริหำร 

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

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

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

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

๕. ภำรกิจ (mission) ของหน่วยงำน 

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

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

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

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

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

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

๖.  นโยบำยหลัก และวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน (organizational policies and objectives ของ
หน่วยงำน) 

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

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

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

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

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

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

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



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๔๐ 

๗.   แผนพัฒนำฯ และแผนเชิงรุก 

 ๗.๑ แผนพัฒนำตำมนโยบำยกำรพัฒนำสถำบัน ในระยะ ๔ ปีทีไ่ด้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย 

นโยบำยตำมภำรกิจท่ี
สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ 

รำยละเอียดเป้ำหมำย
ของภำรกิจ 

ผลสัมฤทธิ์ของ
ภำรกิจ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
ของภำรกิจ 

เป้ำหมำยตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. 

... 
ปี พ.ศ. 

... 
ปี พ.ศ. 

... 
ปี พ.ศ. 

... 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

 ๗.๒ แผนเชิงรุกที่มีควำมสมบูรณ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เสริมจุดแข็ง และแก้ไขจุดอ่อนของ
หน่วยงำน 

โครงกำรของแผนเชิงรุก ตัวชี้วัด 
ทั้งเชิงปริมำณ

และเชิงคุณภำพ 
(ระบุ) 

เป้ำหมำยของกำรปฏิบัติงำนตำมรอบ
ระยะเวลำ (ระบุข้อมลู) 

ผลกำรปฏิบัติงำน 

ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ผลผลิต 
(outputs)* 

ผลลัพธ์ 
(outcomes)** 

        
        
        
        
        
        
        

ข้อมูลจำกแผนพัฒนำตำมนโยบำยกำรพัฒนำสถำบัน ในระยะ ๔ ปี 
ทีไ่ด้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย 



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๔๑ 

หมำยเหตุ   * ผลผลิต (outputs) หมำยถึง สิ่งที่ได้ออกมำเป็นรูปธรรมหรือรับรู้ได้ ที่จัดท ำข้ึนหรือผลิตขึ้นโดย
หน่วยงำน เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคลำกรได้ใช้ประโยชน์ หรือกำรตอบค ำถำมที่ว่ำจะได้รับอะไรจำก
กำรด ำเนินงำนและหรือกิจกรรมนั้นๆ เช่น จ ำนวนผลงำนวจิัย จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวจิัย 

  ** ผลลัพธ์ (outcomes) หมำยถึง ผลประโยชน์ที่ได้จำกผลผลิตและผลกระทบที่มีต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง และสิ่งแวดล้อม จำกกำรใช้ประโยชน์จำกกำรจัดท ำผลผลิตขึ้นมำ หรือกำรตอบค ำถำมที่ว่ำ
ท ำไมจึงมีกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ได้ผลผลิตนั้นๆ เช่น จ ำนวนผลงำนตีพิมพ์และรำยรับเข้ำสู่สถำบัน 
(จำกทรัพย์สินทำงปัญญำและงบวิจัยจำกหน่วยงำนภำยนอก) 

 
๘.  ควำมสมบูรณ์และควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เสริมจุดแข็ง และแก้ไขจุดอ่อน 

(ท ำเครื่องหมำย  ในช่องที่แสดงให้เห็นว่ำแต่ละโครงกำร/กิจกรรม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เสริมจุดแข็ง 
และแก้ไขจุดอ่อนของหน่วยงำนข้อใด)  

๘.๑ แผนพัฒนำตำมนโยบำยกำรพัฒนำสถำบัน ในระยะ ๔ ปีทีไ่ด้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย 
รำยละเอียดเป้ำหมำยของภำรกิจ 

ตำมแผนพัฒนำจำก ๗.๑  
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์  
(ข้อที่) () 

เสริมจุดแข็ง 
(ข้อที่) 
() 

แก้ไข
จุดอ่อน 

(ข้อที่) () 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

             
             
             
             
             
             
             

 ๘.๒ แผนเชิงรุกที่มีควำมสมบูรณ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เสริมจุดแข็ง และแก้ไขจุดอ่อนของ
หน่วยงำน 

โครงกำรของแผนเชิงรุกจำก ๗.๒ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์  
(ข้อที่) () 

เสริมจุดแข็ง 
(ข้อที่) 
() 

แก้ไข
จุดอ่อน 

(ข้อที่) () 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

             
             
             
             

ข้อมูลจำกแผนพัฒนำตำมนโยบำยกำรพัฒนำสถำบัน ในระยะ ๔ ปี 
ทีไ่ด้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย 

ข้อมูลโครงกำรของแผนเชิงรุกจำก ๗.๒ 



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๔๒ 

โครงกำรของแผนเชิงรุกจำก ๗.๒ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์  
(ข้อที่) () 

เสริมจุดแข็ง 
(ข้อที่) 
() 

แก้ไข
จุดอ่อน 

(ข้อที่) () 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

             
             
             

หมำยเหตุ 
 ๑.  ปรับจ ำนวนข้อในตำรำงให้สอดคล้องกับจ ำนวนวัตถุประสงค์/จุดแข็ง/จุดอ่อนของหน่วยงำน 

๒. จุดแข็ง คือ ข้อได้เปรียบ หรือสิ่งที่จะสนับสนุนผลักดันที่มำจำกภำยในหน่วยงำน เพ่ือให้หน่วยงำนนั้น 
บรรลุตำมวิสัยทัศน์ ภำรกิจ นโยบำย และวัตถุประสงค์ 

๓. จุดอ่อน คือ ข้อเสียเปรียบ หรือสิ่งที่จะเป็นอุปสรรค ที่มำจำกภำยในหน่วยงำน ส่งผลให้หน่วยงำนนั้น 
อำจจะไม่สำมำรถบรรลุตำม วิสัยทัศน์ ภำรกิจ นโยบำย และวัตถุประสงค์ 

 
 

รำยงำนโดย ลงชื่อ .................................................................. 
ต ำแหน่ง............................................................... 

                วันที่ …………………….………….. 
 

ค ำอธิบำยในกำรกรอกข้อมูล 

๑. กำรน ำเสนอนโยบำยและวิสัยทัศน์ของผู้บริหำรจะมีกำรน ำแผนพัฒนำฯ และแผนเชิงรุก มำวิเครำะห์ และ
สังเครำะห์ เพ่ือเป็นกรอบในกำรติดตำมกำรเตรียมกำรและกำรปฏิบัติงำน โดยคณะกรรมกำรฯ จะให้
ควำมส ำคัญด้ำนควำมสมบูรณ์ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เสริมจุดแข็ง และแก้ไขจุดอ่อนของหน่วยงำน 

๒. กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร จะพิจำรณำจำกควำมคิดริเริ่มและกำรพัฒนำในประเด็นที่ส ำคัญๆ 
ต่อไปนี้ 
๒.๑ หน่วยงำนตอบสนองนโยบำยมหำวิทยำลัยวิจัยได้อย่ำงไร 
๒.๒ กำรพัฒนำนิสิตและบุคลำกร ครอบคลุมในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ ปัญญำ บุคลิกภำพ สุขภำพ คุณธรรม 

จริยธรรม และควำมเป็นผู้น ำ หรือไม่ อย่ำงไร 
๒.๓ กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและเครือข่ำยกำรเรียนรู้ในกำรสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตและกำรพัฒนำ

บุคลำกรได้อย่ำงไร 
๒.๔ กำรพัฒนำควำมเป็น Internationalization และ localization 



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๔๓ 

ภำคผนวก ๕ 
แบบรำยงำนกำรน ำเสนอนโยบำยและวิสัยทัศน์ของผู้อ ำนวยกำรส ำนัก มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 

รำยงำนกำรน ำเสนอนโยบำยและวิสัยทัศน์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก.................................... 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 
๑.  ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงำน  

๑.๑  ประวัติกำรก่อตั้งหน่วยงำน (โดยย่อ)  
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
........................................................................................................... .............................................................. 
    สถำนที่ตั้ง  

    ......................................................................................................................... ... 
    ............................................................................................................. ............... 
    วิทยำเขต : ……………………………………………………………………………………………. 

   โทรศัพท์ : ........................................................................................... ............... 
    โทรสำร : ............................................................................................................ 
    e-mail : ............................................................................................... ............. 
    website : ................................................................. ......................................... 

 
     ชื่อ......................................................................................................................  

ต ำแหน่ง.............................................................................................................  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก.............................................................................................  
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ................................................................................ .... 

 
 

๑.๒ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
 
 
 
 

รูปด้ำนหน้ำอำคำร
ของหน่วยงำน 

รูปผู้อ ำนวยกำร 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

กตป-๓ 



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๔๔ 

 
 
 
 
 

๒.  กำรวิเครำะห์บริบทหรือสภำพแวดล้อมภำยนอก (context analysis) ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้ 

๒.๑ แนวโน้มด้ำนกำรเมือง 
ภำยใน KU : (เช่น กำรออกนอกระบบของมหำวิทยำลัย เป็นต้น) 
.................................................................................................. .................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
ภำยนอก KU : (กำรบริหำรอย่ำงมีส่วนร่วมจำกภำคประชำชน กำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลของหน่วยงำน 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น) 
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 

๒.๒ แนวโน้มด้ำนเศรษฐกิจ 
ภำยใน KU : (เช่น กำรลดลงของงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร กำรหำแหล่งรำยรับจำกภำยนอก เป็นต้น) 
............................................................................................................................. ....................................... 
.................................................................. ............................................................................................. ..... 
ภำยนอก KU : (เช่น ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  เป็นต้น) 
............................................................................................................ ........................................................ 
............................................................................................................................. ....................................... 

๒.๓ แนวโน้มด้ำนสังคม 
ภำยใน KU :  (เช่น กำรศึกษำแบบบูรณำกำร ทักษะกำรเรียนรู้ของบุคลำกร เป็นต้น) 
............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................................................................................... ......... 
ภำยนอก KU : (เช่น กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ life – long learning เป็นต้น) 
.................................................................................................................................................... ................. 
................................................................................................................. .................................................... 

๒.๔ แนวโน้มด้ำนเทคโนโลยี 
ภำยใน KU : (เช่น กำรประยุกต์ใช้ e-learning  ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์และภำษำอังกฤษของบุคลำกร เป็นต้น) 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๔๕ 

ภำยนอก KU : (เช่น กำรศึกษำผ่ำนระบบเครือข่ำยของมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ เป็นต้น) 
............................................................................................................................. ...................................... 
..................................................................... .......................................................................................... .... 

๒.๕ แนวโน้มด้ำนประชำกร 
ภำยใน KU : (เช่น กำรเกษียณอำยุของบุคลำกรในหน่วยงำน กลุ่มอำยุของบุคลำกรในหน่วยงำน เป็นต้น) 
............................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ...................................... 
ภำยนอก KU : (เช่น กำรลดลงของผู้เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ เป็นต้น) 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................................... ..................... 

๓.   กำรวิเครำะห์ จุดแข็งและจุดอ่อนของหน่วยงำนภำยใต้บริบทแนวโน้มที่จัดท ำขึ้น (จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล    
      ที่ได้จัดเก็บในปัจจุบัน)  

๓.๑  จุดแข็ง* 

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

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

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

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

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

๓.๒  จุดอ่อน** 

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

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

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

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

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

หมำยเหตุ :   
*จุดแข็ง คือ ข้อได้เปรียบ หรือสิ่งที่จะสนับสนุนผลักดันที่มำจำกภำยในหน่วยงำน ส่งผลให้หน่วยงำนนั้น

บรรลุตำม วิสัยทัศน์ ภำรกิจ นโยบำย และวัตถุประสงค์ 
**จุดอ่อน คือ ข้อเสียเปรียบ หรือสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคท่ีมำจำกภำยในหน่วยงำน ส่งผลให้หน่วยงำนนั้นอำจจะ

ไม่สำมำรถบรรลุตำม วิสัยทัศน์ ภำรกิจ นโยบำย และวัตถุประสงค์ 



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๔๖ 

 
๔. วิสัยทัศน์ (vision)  
  ๔.๑ วิสัยทัศน์ของหน่วยงำน 

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

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

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

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

  ๔.๒ วิสัยทัศน์ของผู้บริหำร 

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

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

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

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

๕. ภำรกิจ (mission) ของหน่วยงำน 

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

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

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

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

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

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

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

 
๖.  นโยบำยหลัก และวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน (organizational policies and objectives ของ

หน่วยงำน) 
................................................................................................. .................................................................................. 

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

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

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

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

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



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๔๗ 

๗.   แผนพัฒนำฯ และแผนเชิงรุก 

 ๗.๑ แผนพัฒนำตำมนโยบำยกำรพัฒนำส ำนัก ในระยะ ๔ ปีที่ได้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย 

นโยบำยตำมภำรกิจท่ี
สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ 

รำยละเอียดเป้ำหมำย
ของภำรกิจ 

ผลสัมฤทธิ์ของ
ภำรกิจ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
ของภำรกิจ 

เป้ำหมำยตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. 

... 
ปี พ.ศ. 

... 
ปี พ.ศ. 

... 
ปี พ.ศ. 

... 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

 ๗.๒ แผนเชิงรุกที่มีควำมสมบูรณ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เสริมจุดแข็ง และแก้ไขจุดอ่อนของ
หน่วยงำน 

โครงกำรของแผนเชิงรุก ตัวชี้วัด 
ทั้งเชิงปริมำณ

และเชิงคุณภำพ 
(ระบุ) 

เป้ำหมำยของกำรปฏิบัติงำนตำมรอบ
ระยะเวลำ (ระบุข้อมลู) 

ผลกำรปฏิบัติงำน 

ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ผลผลิต 
(outputs)* 

ผลลัพธ์ 
(outcomes)** 

        
        
        
        
        
        
        

หมำยเหตุ   * ผลผลิต (outputs) หมำยถึง สิ่งที่ได้ออกมำเป็นรูปธรรมหรือรับรู้ได้ ที่จัดท ำข้ึนหรือผลิตขึ้นโดย
หน่วยงำน เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคลำกรได้ใช้ประโยชน์ หรือกำรตอบค ำถำมที่ว่ำจะได้รับอะไรจำก
กำรด ำเนินงำนและหรือกิจกรรมนั้นๆ  

ข้อมูลจำกแผนพัฒนำตำมนโยบำยกำรพัฒนำส ำนัก ในระยะ ๔ ปี 
ทีไ่ด้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย 



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๔๘ 

  ** ผลลัพธ์ (outcomes) หมำยถึง ผลประโยชน์ที่ได้จำกผลผลิตและผลกระทบที่มีต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง และสิ่งแวดล้อม จำกกำรใช้ประโยชน์จำกกำรจัดท ำผลผลิตขึ้นมำ หรือกำรตอบค ำถำมที่ว่ำ
ท ำไมจึงมีกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ได้ผลผลิตนั้นๆ  

 
๘.  ควำมสมบูรณ์และควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เสริมจุดแข็ง และแก้ไขจุดอ่อน 

(ท ำเครื่องหมำย  ในช่องที่แสดงให้เห็นว่ำแต่ละโครงกำร/กิจกรรม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เสริมจุดแข็ง 
และแก้ไขจุดอ่อนของหน่วยงำนข้อใด)  

๘.๑ แผนพัฒนำตำมนโยบำยกำรพัฒนำส ำนัก ในระยะ ๔ ปีที่ได้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย 
รำยละเอียดเป้ำหมำยของภำรกิจ 

ตำมแผนพัฒนำจำก ๗.๑ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์  
(ข้อที่) () 

เสริมจุดแข็ง 
(ข้อที่) 
() 

แก้ไข
จุดอ่อน 

(ข้อที่) () 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

             
             
             
             
             
             
             

 

 ๘.๒ แผนเชิงรุกที่มีควำมสมบูรณ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เสริมจุดแข็ง และแก้ไขจุดอ่อนของ
หน่วยงำน 

โครงกำรของแผนเชิงรุกจำก ๗.๒ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์  
(ข้อที่) () 

เสริมจุดแข็ง 
(ข้อที่) 
() 

แก้ไข
จุดอ่อน 

(ข้อที่) () 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

             
             
             
             
             
             

ข้อมูลจำกแผนพัฒนำตำมนโยบำยกำรพัฒนำส ำนัก ในระยะ ๔ ปี 
ทีไ่ด้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย 

ข้อมูลโครงกำรของแผนเชิงรุกจำก ๗.๒ 



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๔๙ 

โครงกำรของแผนเชิงรุกจำก ๗.๒ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์  
(ข้อที่) () 

เสริมจุดแข็ง 
(ข้อที่) 
() 

แก้ไข
จุดอ่อน 

(ข้อที่) () 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

             

หมำยเหตุ 
 ๑.  ปรับจ ำนวนข้อในตำรำงให้สอดคล้องกับจ ำนวนวัตถุประสงค์/จุดแข็ง/จุดอ่อนของหน่วยงำน 

๒. จุดแข็ง คือ ข้อได้เปรียบ หรือสิ่งที่จะสนับสนุนผลักดันที่มำจำกภำยในหน่วยงำน เพ่ือให้หน่วยงำนนั้น 
บรรลุตำมวิสัยทัศน์ ภำรกิจ นโยบำย และวัตถุประสงค์ 

๓. จุดอ่อน คือ ข้อเสียเปรียบ หรือสิ่งที่จะเป็นอุปสรรค ที่มำจำกภำยในหน่วยงำน ส่งผลให้หน่วยงำนนั้น 
อำจจะไม่สำมำรถบรรลุตำม วิสัยทัศน์ ภำรกิจ นโยบำย และวัตถุประสงค์ 

 
 

รำยงำนโดย ลงชื่อ .................................................................. 
ต ำแหน่ง............................................................... 

                วันที่ …………………….………….. 
 

ค ำอธิบำยในกำรกรอกข้อมูล 

๑. กำรน ำเสนอนโยบำยและวิสัยทัศน์ของผู้บริหำรจะมีกำรน ำแผนพัฒนำฯ และแผนเชิงรุก มำวิเครำะห์ และ
สังเครำะห์ เพ่ือเป็นกรอบในกำรติดตำมกำรเตรียมกำรและกำรปฏิบัติงำน โดยคณะกรรมกำรฯ จะให้
ควำมส ำคัญด้ำนควำมสมบูรณ์ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เสริมจุดแข็ง และแก้ไขจุดอ่อนของหน่วยงำน 

๒. กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร จะพิจำรณำจำกควำมคิดริเริ่มและกำรพัฒนำในประเด็นที่ส ำคัญๆ 
ต่อไปนี้ 
๒.๑ หน่วยงำนตอบสนองนโยบำยมหำวิทยำลัยวิจัยได้อย่ำงไร 
๒.๒ กำรพัฒนำนิสิตและบุคลำกร ครอบคลุมในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ ปัญญำ บุคลิกภำพ สุขภำพ คุณธรรม 

จริยธรรม และควำมเป็นผู้น ำ หรือไม่ อย่ำงไร 
๒.๓ กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและเครือข่ำยกำรเรียนรู้ในกำรสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตและกำรพัฒนำ

บุคลำกรได้อย่ำงไร 
๒.๔ กำรพัฒนำควำมเป็น Internationalization และ localization 



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๕๐ 

ภำคผนวก ๖ 
แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับคณบดี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์

 
 

แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับคณบดี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์
คณะ..................................... (.....................ระบุช่ือ....................) 

รอบปีที่.......ของกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่วันที่.......................ถึง...................... 
 

 
 
ค ำชี้แจง 

๑) แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับคณบดี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นกำร
ประเมินผล เพ่ือให้ได้ข้อมูลภำพรวมของกำรปฏิบัติงำนส ำหรับน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัย เพื่อให้
ข้อเสนอแนะต่อคณบดีในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตำมวัตถุประสงค์ของกำรก่อตั้ง
หน่วยงำนต่อไป 

๒) กำรตอบแบบสอบถำมจะไม่มีควำมสัมพันธ์กับกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ จึงขอควำมร่วมมือตอบ
แบบสอบถำม และให้ข้อคิดเห็นในเชิงพัฒนำหน่วยงำน 

๓) กำรประเมินของท่ำนเป็นส่วนหนึ่งในกำรร่วมบริหำรหน่วยงำน ระบบนี้มีกำรปกปิดข้อมูลอย่ำงรัดกุมที่สุด 
และไม่มีผลใดๆ ต่อผู้ให้ข้อมูล 

๔) ค ำถำมแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป    รวม    ๔ ข้อ 
ส่วนที่ ๒ ควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำน   รวม ๒๔ ข้อ 
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ  รวม   ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูป้ระเมิน : บคุลากร 

กตป-๔ 



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๕๑ 

 
 
 
 
 

      แบบประเมินคณบดี 
     ประเมินโดยบุคลำกร 

แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับคณบดี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์
คณะ................................. (.....................ระบุช่ือ....................) 

รอบปีที่.......ของกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่วันที่.......................ถึง...................... 
โปรดท ำเครื่องหมำย √ ลงในช่อง  ที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.  เพศ    ชำย    หญิง 
๒.  ระยะเวลำกำรท ำงำน  ต่ ำกว่ำ ๕ ปี  ๖ – ๑๐ ปี   ๑๑ – ๒๐ ปี  ๒๐ ปีขึ้นไป 
๓.  ประเภทบุคลำกร  ข้ำรำชกำร/พนักงำนมหำวทิยำลัย   พนักงำนเงินรำยได้ 

 ลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนรำชกำร    ลูกจ้ำงชั่วครำว 
๔.  สถำนภำพ/สังกัด  อำจำรย ์      บุคลำกรสำยสนับสนุนสังกัดภำควิชำ 

 บุคลำกรสำยสนับสนุนสังกัดส ำนักงำนเลขำนุกำร  บุคลำกรสำยสนับสนุนสังกดัโครงกำรต่ำงๆ 

ส่วนที่ ๒ ควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำนของคณบดี 

ด้ำน/
ข้อ 

รำยละเอียด ระดับควำมคิดเห็น (√) 
ดีมำก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

ปำนกลำง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อยที่สุด 
(๑) 

ไม่ทรำบ 
(ไม่นับ) 

ก ภำวะผู้น ำ       
ก๑ มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจได้เหมำะสมกับ

สถำนกำรณ์ท้ังเชิงรุกและเชิงรับ 
      

ก๒ มีควำมรับผิดชอบ ต้ังใจ มุ่งมั่น อุทิศเวลำ และเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

      

ก๓ มีควำมสำมำรถในกำรเสริมสรำ้งควำมสำมัคคแีละควำม
เข้ำใจอันดีระหว่ำงบุคลำกร เพื่อร่วมมือกันปฏิบัติงำนให้
ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกำรก่อตั้งหน่วยงำน 

      

ก๔ มีกำรวำงตัว ครองตน และแต่งกำยได้เหมำะสม  
เป็นตัวอย่ำงแก่บุคลำกร 

      

ก๕ รับฟังควำมคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชำ       



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๕๒ 

ด้ำน/
ข้อ 

รำยละเอียด ระดับควำมคิดเห็น (√) 
ดีมำก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

ปำนกลำง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อยที่สุด 
(๑) 

ไม่ทรำบ 
(ไม่นับ) 

ก๖ เปิดโอกำสให้ผู้ใต้บังคับบัญชำปรึกษำปัญหำได้อย่ำง 
เท่ำเทียม 

      

ก๗ สนับสนุนควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกร       
ข กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำหน่วยงำน       
ข๑ มีวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำหน่วยงำนให้เป็นผู้น ำทำง

วิชำกำรในศำสตร์ท่ีเกี่ยวข้องและมีกลยุทธ์น ำไปสู่กำร
ปฏิบัติให้เห็นผลส ำเร็จได้จริง 

      

ข๒ มีกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์และแผนงำนที่ได้แถลงไว้
ตอนเข้ำรับต ำแหน่งอย่ำงเป็นรูปธรรม 

      

ข๓ มีกำรพฒันำฐำนข้อมูลเพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรท่ีมี
ควำมเชื่อมโยงท่ัวท้ังหน่วยงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

      

ข๔ มีกำรพฒันำบุคลำกรให้มีทักษะและควำมช ำนำญในงำน
ท่ีรับผิดชอบเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงสม่ ำเสมอ 

      

ข๕ มีกำรน ำระบบประกันคุณภำพมำใช้ในกำรพัฒนำ
หน่วยงำน 

      

ข๖ มีกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำม
แผนงำน 

      

ข๗ มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนใน
รอบต่อไป 

      

ค กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรบริหำรจัดกำร       
ค๑ มีกำรออกกฎระเบียบข้อบังคับท่ีบุคลำกรส่วนใหญ่

ยอมรับและปฏิบัติตำมเพื่อให้เกิดผลดีต่อหน่วยงำน 
      

ค๒ มีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้
ในทุกกระบวนงำน โดยเฉพำะกำรตรวจสอบกำรใช้
จ่ำยเงินงบประมำณและเงินรำยได้ให้เกิดควำมคุ้มค่ำ
ตำมวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน 

      

ค๓ มีหลักกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกำสให้บุคลำกร
เข้ำร่วมในกำรวำงแผน ด ำเนินงำนและตรวจสอบผล
กำรปฏิบัติงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงำน 

      

ค๔ มีกำรเปิดเผยข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ
และทันเหตุกำรณ์ 

      



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๕๓ 

ด้ำน/
ข้อ 

รำยละเอียด ระดับควำมคิดเห็น (√) 
ดีมำก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

ปำนกลำง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อยที่สุด 
(๑) 

ไม่ทรำบ 
(ไม่นับ) 

ง กำรบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจหลัก       
ง๑ มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเรยีนกำรสอนอย่ำง

เหมำะสม 
      

ง๒ มีกำรวิเครำะห์ เปรียบเทียบข้อมูลด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
กับภำยนอก เพื่อใช้ในกำรพัฒนำศักยภำพในกำรผลิต
บัณฑิต 

      

ง๓ มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรวิจัยอย่ำงเหมำะสม       
ง๔ มีกำรน ำเสนอองค์ควำมรู้ท่ีได้จำกกำรวิจัยในสำขำวิชำ

ของคณะเผยแพร่สู่ภำยนอกอย่ำงสม่ ำเสมอ 
      

ง๕ มีกำรผลักดันให้บุคลำกรและผู้เกี่ยวข้องผลิตผลงำนวิจัย       
จ ควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำนของคณบดีในภำพรวม       

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ : ...................................................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................... ................... 

 
ณ วันที่.....เดือน.................... พ.ศ.............. 



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๕๔ 

แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับคณบดี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์
คณะ................................. (.....................ระบุชื่อ....................) 

รอบปีที่.......ของกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่วันที่.......................ถึง...................... 
 

 
 
ค ำชี้แจง 

๑) แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับคณบดี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นกำร
ประเมิน เพ่ือให้ได้ข้อมูลภำพรวมของกำรปฏิบัติงำนส ำหรับน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัย เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ
ต่อคณบดีในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตำมวัตถุประสงค์ของกำรก่อตั้งหนว่ยงำน
ต่อไป 

๒) กำรตอบแบบสอบถำมจะไม่มีควำมสัมพันธ์กับผลกำรเรียน จึงขอควำมร่วมมือตอบแบบสอบถำม  
และให้ข้อคิดเห็นในเชิงพัฒนำหน่วยงำน 

๓) กำรประเมินของท่ำนเป็นส่วนหนึ่งในกำรร่วมบริหำรหน่วยงำน ระบบนี้มีกำรปกปิดข้อมูลอย่ำงรัดกุมที่สุด 
และไม่มีผลใดๆ ต่อผู้ให้ข้อมูล 

๔) ค ำถำมแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป    รวม    ๓ ข้อ 
ส่วนที่ ๒ ควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำน   รวม  ๑๒ ข้อ 
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ  รวม   ๑ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูป้ระเมิน : นิสิต 



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๕๕ 

 
 
 



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๕๖ 

แบบประเมินคณบดี 
ประเมินโดยนิสิต 

แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับคณบดี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์
คณะ................................. (.....................ระบุชื่อ....................) 

รอบปีที่.......ของกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่วันที่.......................ถึง...................... 
 

โปรดท ำเครื่องหมำย √ ลงในช่อง  ที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. เพศ    ชำย   หญิง 
๒. ระดับปริญญำ  ปริญญำตรี  ประกำศนียบัตรบัณฑิต/ปริญญำโท  ปริญญำเอก 
๓. ระยะเวลำที่ศึกษำในคณะ  ๑ ป ี  ๒ ป ี  ๓ ป ี  ๔ ปี 

 ๕ ป ี  ๖ ป ี  ๗ ป ี  ๘ ปีขึ้นไป 

ส่วนที่ ๒ ควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำนของคณบดี 

ด้ำน/
ข้อ 

รำยละเอียด ระดับควำมคิดเห็น (√) 
ดีมำก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

ปำนกลำง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อยที่สุด 
(๑) 

ไม่ทรำบ 
(ไม่นับ) 

ก กำรเรียนกำรสอน       
ก๑ มีกำรบริหำรจัดกำรให้ได้อำจำรย์ท่ีมีคุณภำพมำท ำ

กำรสอนในชั้นเรียนได้อย่ำงเหมำะสม 
      

ก๒ มีกำรบริหำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอนท่ีเสริม
ประสบกำรณ์วิชำชีพ เช่น กำรฝึกปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติกำร/ภำคสนำม กำรดูงำนนอกสถำนท่ี 
หรือเชิญวิทยำกรภำยนอกมำสอน/บรรยำย 

      

ก๓ มีกำรบริหำรจัดกำรให้มีอำจำรย์ท่ีปรึกษำที่มี
คุณภำพ และให้ค ำปรึกษำได้อย่ำงเหมำะสม 

      

ก๔ มีกำรบริหำรจัดกำรให้มีหน่วยงำน/บุคคลให้
ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรใดใดท่ีเกี่ยวข้อง
กับกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงเหมำะสม 

      

ก๕ มีกำรบริหำรจัดกำรให้มีสภำพห้องเรียน และ
อุปกรณ์ประกอบกำรสอน สถำนท่ีเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เช่น ห้องสมุด หรือห้องคอมพิวเตอร์ได้อย่ำง
เหมำะสม 

      



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๕๗ 

ด้ำน/
ข้อ 

รำยละเอียด ระดับควำมคิดเห็น (√) 
ดีมำก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

ปำนกลำง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อยที่สุด 
(๑) 

ไม่ทรำบ 
(ไม่นับ) 

ข กิจกรรมพัฒนำนิสิต       
ข๑ เปิดโอกำสให้นิสิตของคณะจัดกิจกรรม หรือเข้ำร่วม

กิจกรรมนิสิตของคณะได้อย่ำงเหมำะสม 
      

ข๒ มีกำรจัดกิจกรรมนิสิตท่ีเน้นโอกำสให้นิสิตของคณะ
ได้มีโอกำสท ำควำมรู้จักกันได้อย่ำงเหมำะสม 

      

ข๓ มีกำรจัดกำรให้มีช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะของนิสิตได้อย่ำงเหมำะสม 

      

ค กำยภำพของคณะ       
ค๑ มีกำรจัดกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำรงชีวิต

ของนิสิตภำยในคณะอย่ำงเหมำะสม 
      

ค๒ มีกำรจัดให้มีสถำนท่ีนั่งพักระหว่ำงรอเรียนได้อย่ำง
เหมำะสม 

      

ค๓ มีกำรดูแลควำมปลอดภัยของนิสิตขณะด ำรงชีวิตอยู่
ภำยในคณะได้อย่ำงเหมำะสม 

      

ง ควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำนของคณบดีใน
ภำพรวม 

      

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ : ............................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... ............................ 
...................................................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 
 

ณ วันที่............เดือน......................พ.ศ.............. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๕๘ 

ภำคผนวก ๗ 
แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 
 
แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

(.....................ระบุชื่อ....................) 
รอบปีที่.......ของกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่วันที่.......................ถึง...................... 

 
 
 
ค ำชี้แจง 

๑) แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับคณบดี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นกำร
ประเมิน เพ่ือให้ได้ข้อมูลภำพรวมของกำรปฏิบัติงำนส ำหรับน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัย เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ
ต่อคณบดีในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตำมวัตถุประสงค์ของกำรก่อตั้งหน่วยงำน
ต่อไป 

๒) กำรตอบแบบสอบถำมจะไม่มีควำมสัมพันธ์กับกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ จึงขอควำมร่วมมือตอบ
แบบสอบถำม และให้ข้อคิดเห็นในเชิงพัฒนำหน่วยงำน 

๓) กำรประเมินของท่ำนเป็นส่วนหนึ่งในกำรร่วมบริหำรหน่วยงำน ระบบนี้มีกำรปกปิดข้อมูลอย่ำงรัดกุมที่สุด 
และไม่มีผลใดๆ ต่อผู้ให้ข้อมูล 

๔) ค ำถำมแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป    รวม    ๔ ข้อ 
ส่วนที่ ๒ ควำมคดิเห็นต่อกำรปฏิบัติงำน   รวม ๒๔ ข้อ 
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ  รวม   ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูป้ระเมิน : บคุลากร 

กตป-๕ 



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๕๙ 

 
 



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๖๐ 

แบบประเมินคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
     ประเมินโดยบุคลำกร 

แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
(.....................ระบุชื่อ....................) 

รอบปีที่.......ของกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่วันที่.......................ถึง...................... 
โปรดท ำเครื่องหมำย √ ลงในช่อง  ที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.  เพศ    ชำย    หญิง 
๒.  ระยะเวลำกำรท ำงำน  ต่ ำกว่ำ ๕ ปี  ๖ – ๑๐ ปี   ๑๑ – ๒๐ ปี  ๒๐ ปีขึ้นไป 
๓.  ประเภทบุคลำกร  ข้ำรำชกำร/พนักงำนมหำวิทยำลัย   พนักงำนเงินรำยได้ 

 ลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนรำชกำร   ลูกจ้ำงชั่วครำว 
๔.  สถำนภำพ/สังกัด  อำจำรย์   บุคลำกรสำยสนับสนุนสังกัดส ำนักงำนเลขำนุกำร 

 บุคลำกรสำยสนับสนุนสังกัดโครงกำรต่ำงๆ 

ส่วนที่ ๒ ควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำนของคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 

ด้ำน/
ข้อ 

รำยละเอียด ระดับควำมคิดเห็น (√) 
ดีมำก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

ปำนกลำง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อยที่สุด 
(๑) 

ไม่ทรำบ 
(ไม่นับ) 

ก ภำวะผู้น ำ       
ก๑ มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจได้เหมำะสมกับ

สถำนกำรณ์ท้ังเชิงรุกและเชิงรับ 
      

ก๒ มีควำมรับผิดชอบ ต้ังใจ มุ่งมั่น อุทิศเวลำ และเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

      

ก๓ มีควำมสำมำรถในกำรเสริมสรำ้งควำมสำมัคคแีละควำม
เข้ำใจอันดีระหว่ำงบุคลำกร เพื่อร่วมมือกันปฏิบัติงำนให้
ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกำรก่อตั้งหน่วยงำน 

      

ก๔ มีกำรวำงตัว ครองตน และแต่งกำยได้เหมำะสม เป็น
ตัวอย่ำงแก่บุคลำกร 

      

ก๕ รับฟังควำมคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชำ       
ก๖ เปิดโอกำสให้ผู้ใต้บังคับบัญชำปรึกษำปัญหำได้อย่ำง    

เท่ำเทียม 
      

ก๗ สนับสนุนควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกร       

ข กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำหน่วยงำน       
ข๑ มีวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำหน่วยงำนและมีกลยุทธ์น ำไปสู่       



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๖๑ 

ด้ำน/
ข้อ 

รำยละเอียด ระดับควำมคิดเห็น (√) 
ดีมำก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

ปำนกลำง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อยที่สุด 
(๑) 

ไม่ทรำบ 
(ไม่นับ) 

กำรปฏิบัติให้เห็นผลส ำเร็จได้จริง 
ข๒ มีกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์และแผนงำนที่ได้แถลงไว้

ตอนเข้ำรับต ำแหน่งอย่ำงเป็นรูปธรรม 
      

ข๓ มีกำรพฒันำฐำนข้อมูลเพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรท่ีมี
ควำมเชื่อมโยงท่ัวท้ังหน่วยงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

      

ข๔ มีกำรพฒันำบุคลำกรให้มีทักษะและควำมช ำนำญในงำน
ท่ีรับผิดชอบเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงสม่ ำเสมอ 

      

ข๕ มีกำรน ำระบบประกันคุณภำพมำใช้ในกำรพัฒนำ
หน่วยงำน 

      

ข๖ มีกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำม
แผนงำน 

      

ข๗ มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนใน
รอบต่อไป 

      

ค กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรบริหำรจัดกำร       
ค๑ มีกำรออกกฎระเบียบข้อบังคับท่ีบุคลำกรส่วนใหญ่

ยอมรับและปฏิบัติตำมเพื่อให้เกิดผลดีต่อหน่วยงำน 
      

ค๒ มีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้
ในทุกกระบวนงำน โดยเฉพำะกำรตรวจสอบกำรใช้
จ่ำยเงินงบประมำณและเงินรำยได้ให้เกิดควำมคุ้มค่ำ
ตำมวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน 

      

ค๓ มีหลักกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกำสให้บุคลำกร
เข้ำร่วมในกำรวำงแผน ด ำเนินงำนและตรวจสอบผลกำร
ปฏิบัติงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงำน 

      

ค๔ มีกำรเปิดเผยข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ
และทันเหตุกำรณ์ 

      

ง กำรบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจหลัก       
ง๑ มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเรยีนกำรสอนอย่ำง

เหมำะสม 
      

ง๒ มีกำรวิเครำะห์ เปรียบเทียบข้อมูลด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
กับภำยนอก เพื่อใช้ในกำรพัฒนำศักยภำพในกำรผลิต
บัณฑิต 

      



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๖๒ 

ด้ำน/
ข้อ 

รำยละเอียด ระดับควำมคิดเห็น (√) 
ดีมำก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

ปำนกลำง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อยที่สุด 
(๑) 

ไม่ทรำบ 
(ไม่นับ) 

ง๓ มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรวิจัยอย่ำงเหมำะสม       
ง๔ มีกำรน ำเสนอองค์ควำมรู้ท่ีได้จำกกำรวิจัยเผยแพร่สู่

ภำยนอกอย่ำงสม่ ำเสมอ 
      

ง๕ มีกำรผลักดันให้บุคลำกรและผู้เกี่ยวข้องผลิตผลงำนวิจัย       
จ ควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำนของคณบดีบัณฑิต

วิทยำลัยในภำพรวม 
      

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ : ...................................................................................................... .............. 
.................................................................................................................................... ................................................. 
................................................................................. ............................................................................................. ....... 

ณ วันที่.....เดือน.................... พ.ศ.............. 



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๖๓ 

แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
(.....................ระบุช่ือ....................) 

รอบปีที่.......ของกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่วันที่.......................ถึง...................... 
 

 
 
ค ำชี้แจง 

๑) แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับคณบดี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นกำร
ประเมิน เพ่ือให้ได้ข้อมูลภำพรวมของกำรปฏิบัติงำนส ำหรับน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัย เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ
ต่อคณบดีในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตำมวัตถุประสงค์ของกำรก่อตั้งหน่วยงำน
ต่อไป 

๒) กำรตอบแบบสอบถำมจะไม่มีควำมสัมพันธ์กับผลกำรเรียน จึงขอควำมร่วมมือตอบแบบสอบถำม  
และให้ข้อคดิเห็นในเชิงพัฒนำหน่วยงำน 

๓) กำรประเมินของท่ำนเป็นส่วนหนึ่งในกำรร่วมบริหำรหน่วยงำน ระบบนี้มีกำรปกปิดข้อมูลอย่ำงรัดกุมที่สุด 
และไม่มีผลใดๆ ต่อผู้ให้ข้อมูล 

๔) ค ำถำมแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป    รวม    ๓ ข้อ 
ส่วนที่ ๒ ควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำน   รวม   ๙ ข้อ 
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ  รวม   ๑ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูป้ระเมิน : นิสิตระดบับณัฑิตศึกษาทัง้หมด 



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๖๔ 

 
 
 



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๖๕ 

แบบประเมินคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
ประเมินโดยนิสิต 

แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
(.....................ระบุชื่อ....................) 

รอบปีที่.......ของกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่วันที่.......................ถึง...................... 
 

โปรดท ำเครื่องหมำย √ ลงในช่อง  ที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. เพศ    ชำย   หญิง 
๒. ระดับปริญญำ  ปริญญำโท  ปริญญำเอก 
๓. ระยะเวลำที่ศึกษำในคณะ  ๑ ป ี  ๒ ป ี  ๓ ป ี  ๔ ปี 

 ๕ ป ี  ๖ ป ี  ๗ ป ี  ๘ ปีขึ้นไป 

ส่วนที่ ๒ ควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำนของคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 

ด้ำน/
ข้อ 

รำยละเอียด ระดับควำมคิดเห็น (√) 
ดีมำก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

ปำนกลำง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อยที่สุด 
(๑) 

ไม่ทรำบ 
(ไม่นับ) 

ก กำรเรียนกำรสอน       
ก๑ มีกำรบริหำรจัดกำรให้มีหน่วยงำน/บุคคลให้ค ำแนะน ำ

เก่ียวกับกำรด ำเนินกำรใดใดที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำร
สอนได้อย่ำงเหมำะสม 

      

ก๒ มีกำรบริหำรจัดกำรระบบบริกำรที่เอ้ือต่อกำรเรียนกำร
สอนได้อย่ำงเหมำะสม 

      

ก๓ มีกำรบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศที่เอ้ือต่อกำรเรียน
กำรสอนได้อย่ำงเหมำะสม 

      

ก๔ มีกำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลอำจำรย์ คณะกรรมกำร
ประจ ำตัวนิสิต เพื่อให้มีอำจำรยท์ี่ปรึกษำที่มีคุณภำพ และ
ให้ค ำปรึกษำได้อย่ำงเหมำะสม 

      

ข กิจกรรมพัฒนำนิสิต       
ข๑ มีกำรจัดสรรทุนสนับสนนุให้นิสติได้รับกำรพฒันำทำงด้ำน

วิชำกำรและวิชำชีพได้อย่ำงเหมำะสม 
      

ข๒ มีกำรจัดกิจกรรมนิสิตเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำนสิิตได้
อย่ำงเหมำะสม 

      

ข๓ มีกำรจัดกำรให้มีช่องทำงรับฟงัควำมคิดเห็นและ       



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๖๖ 

ด้ำน/
ข้อ 

รำยละเอียด ระดับควำมคิดเห็น (√) 
ดีมำก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

ปำนกลำง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อยที่สุด 
(๑) 

ไม่ทรำบ 
(ไม่นับ) 

ข้อเสนอแนะของนิสิตได้อยำ่งเหมำะสม 
ค กำยภำพของบัณฑิตวิทยำลัย       
ค๑ มีกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรรับบริกำรส ำหรับ

นิสิตได้อย่ำงเหมำะสม 
      

ง ควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำนของคณบดีบัณฑติ
วิทยำลัยในภำพรวม 

      

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ : ............................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 
................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................... 
 

ณ วันที่............เดือน......................พ.ศ.............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๖๗ 

ภำคผนวก ๘ 
แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับผู้อ ำนวยกำรสถำบัน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 
 

แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยยระบบออนไลน์ ส ำหรับผู้อ ำนวยกำรสถำบัน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
สถำบัน................................................ (.....................ระบชุื่อ....................) 
รอบปีที่.......ของกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่วันที่.......................ถึง...................... 

 
 
 
ค ำชี้แจง 

๑) แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับผู้อ ำนวยกำรสถำบัน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
เป็นกำรประเมิน เพ่ือให้ได้ข้อมูลภำพรวมของกำรปฏิบัติงำนส ำหรับน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัย เพื่อให้
ข้อเสนอแนะต่อผู้อ ำนวยกำรสถำบันในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตำมวัตถุประสงค์ของ
กำรก่อตั้งหน่วยงำนต่อไป 

๒) กำรตอบแบบสอบถำมจะไม่มีควำมสัมพันธ์กับกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ จึงขอควำมร่วมมือตอบ
แบบสอบถำม และให้ข้อคิดเห็นในเชิงพัฒนำหน่วยงำน 

๓) กำรประเมินของท่ำนเป็นส่วนหนึ่งในกำรร่วมบริหำรหน่วยงำน ระบบนี้มีกำรปกปิดข้อมูลอย่ำงรัดกุมที่สุด 
และไม่มีผลใดๆ ต่อผู้ให้ข้อมูล 

๔) ค ำถำมแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป    รวม    ๔ ข้อ 
ส่วนที่ ๒ ควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำน   รวม ๒๒ ข้อ 
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ  รวม   ๑ ข้อ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผูป้ระเมิน : บคุลากร 

กตป-๖ 



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๖๘ 

 
 



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๖๙ 

แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับผู้อ ำนวยกำรสถำบัน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
สถำบัน......................................................... (.....................ระบุช่ือ....................) 

รอบปีที่.......ของกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่วันที่.......................ถึง...................... 
 

โปรดท ำเครื่องหมำย √ ลงในช่อง  ที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.  เพศ   ชำย   หญิง 
๒.  ประเภทบุคลำกร  ข้ำรำชกำร/พนักงำนมหำวิทยำลัย   พนักงำนเงินรำยได้ 

 ลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนรำชกำร   ลูกจ้ำงชั่วครำว 
๓.  ระยะเวลำกำรท ำงำน  ต่ ำกว่ำ ๕ ปี  ๖ – ๑๐ ปี   ๑๑ – ๒๐ ปี  ๒๐ ปีขึ้นไป 
๔.  สถำนภำพ/สังกัด  นักวิจัย/นักวิทยำศำสตร์   บุคลำกรสำยสนับสนุน  อ่ืนๆ 

ส่วนที่ ๒ ควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรสถำบัน 

ด้ำน/
ข้อ 

รำยละเอียด ระดับควำมคิดเห็น (√) 
ดีมำก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

ปำนกลำง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อยที่สุด 
(๑) 

ไม่ทรำบ 
(ไม่นับ) 

ก ภำวะผู้น ำ       
ก๑ มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจได้เหมำะสมกับ

สถำนกำรณ์ท้ังเชิงรุกและเชิงรับ 
      

ก๒ มีควำมรับผิดชอบ ต้ังใจ มุ่งมั่น อุทิศเวลำ และเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

      

ก๓ มีควำมสำมำรถในกำรเสริมสรำ้งควำมสำมัคคแีละควำม
เข้ำใจอันดีระหว่ำงบุคลำกร เพื่อร่วมมือกันปฏิบัติงำน
ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกำรก่อตั้งหน่วยงำน 

      

ก๔ มีกำรวำงตัว ครองตน และแต่งกำยได้เหมำะสม เป็น
ตัวอย่ำงแก่บุคลำกร 

      

ก๕ รับฟังควำมคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชำ       
ก๖ เปิดโอกำสให้ผู้ใต้บังคับบัญชำปรึกษำปัญหำได้อย่ำง 

เท่ำเทียม 
      

ก๗ สนับสนุนควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกร       
ข กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำหน่วยงำน       

ข๑ มีวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำหน่วยงำนให้เป็นผู้น ำทำง
วิชำกำรในศำสตร์ท่ีเกี่ยวข้องและมีกลยุทธ์น ำไปสู่กำร

      



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๗๐ 

ด้ำน/
ข้อ 

รำยละเอียด ระดับควำมคิดเห็น (√) 
ดีมำก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

ปำนกลำง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อยที่สุด 
(๑) 

ไม่ทรำบ 
(ไม่นับ) 

ปฏิบัติให้เห็นผลส ำเร็จได้จริง 
ข๒ มีกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์และแผนงำนที่ได้แถลงไว้

เมื่อเข้ำรับต ำแหน่งอย่ำงเป็นรูปธรรม 
      

ข๓ มีกำรพฒันำฐำนข้อมูลเพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรท่ีมี
ควำมเชื่อมโยงท่ัวท้ังหน่วยงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

      

ข๔ มีกำรพฒันำบุคลำกรให้มีทักษะและควำมช ำนำญใน
งำนที่รับผิดชอบเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงสม่ ำเสมอ 

      

ข๕ มีกำรน ำระบบประกันคุณภำพมำใช้ในกำรพัฒนำ
หน่วยงำน 

      

ข๖ มีกำรก ำกับติดตำมแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำม
แผนงำน 

      

ข๗ มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนใน
รอบต่อไป 

      

ค กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรบริหำรจัดกำร       
ค๑ มีกำรออกกฎระเบียบข้อบังคับท่ีบุคลำกรส่วนใหญ่

ยอมรับและปฏิบัติตำมเพื่อให้เกิดผลดีต่อหน่วยงำน 
      

ค๒ มีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้
ในทุกกระบวนงำน โดยเฉพำะกำรตรวจสอบกำรใช้
จ่ำยเงินงบประมำณและเงินรำยได้ให้เกิดควำมคุ้มค่ำ
ตำมวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน 

      

ค๓ มีหลักกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกำสให้บุคลำกร
เข้ำร่วมในกำรวำงแผน ด ำเนินงำนและตรวจสอบผล
กำรปฏิบัติงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงำน 

      

ค๔ มีกำรเปิดเผยข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ
และทันเหตุกำรณ์ 

      

ง กำรบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจหลัก       
ง๑ มีกำรสนับสนุนและผลักดันให้บุคลำกรมีกำรผลิตผล

งำนวิจัยตำมภำรกิจของสถำบันอย่ำงเหมำะสม 
      

ง๒ มีกำรแสวงหำทุนสนับสนุนงำนวิจัย และ/หรือจัดสรร
งบประมำณสนับสนุนงำนวิจัยอย่ำงเหมำะสม  

      

ง๓ มีกำรน ำเสนอองค์ควำมรู้ท่ีได้จำกกำรวิจัยในสำขำวิชำ       



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๗๑ 

ด้ำน/
ข้อ 

รำยละเอียด ระดับควำมคิดเห็น (√) 
ดีมำก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

ปำนกลำง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อยที่สุด 
(๑) 

ไม่ทรำบ 
(ไม่นับ) 

ของสถำบันเผยแพร่สู่ภำยนอกอย่ำงสม่ ำเสมอ 
จ ควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำร

สถำบันในภำพรวม 
      

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ : .................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................................... 
.................................................................................................................................................... ............................... 

ณ วันที่...........เดือน...........................พ.ศ...................... 



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๗๒ 

ภำคผนวก ๙ 
แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับผู้อ ำนวยกำรส ำนัก มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 
 

แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับผู้อ ำนวยกำรส ำนัก มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ส ำนัก............................................... (.....................ระบุชื่อ....................) 
รอบปีที่.......ของกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่วันที่.......................ถึง...................... 

 
 
 
ค ำชี้แจง 

๑) แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับผู้อ ำนวยกำรส ำนัก มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
เป็นกำรประเมิน เพ่ือให้ได้ข้อมูลภำพรวมของกำรปฏิบัติงำนส ำหรับน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัย เพื่อให้
ข้อเสนอแนะต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตำมวัตถุประสงค์
ของกำรก่อตั้งหน่วยงำนต่อไป 

๒) กำรตอบแบบสอบถำมจะไม่มีควำมสัมพันธ์กับกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ จึงขอควำมร่วมมือตอบ
แบบสอบถำม และให้ข้อคิดเห็นในเชิงพัฒนำหน่วยงำน 

๓) กำรประเมินของท่ำนเป็นส่วนหนึ่งในกำรร่วมบริหำรหน่วยงำน ระบบนี้มีกำรปกปิดข้อมูลอย่ำงรัดกุมที่สุด 
และไม่มีผลใดๆ ต่อผู้ให้ข้อมูล 

๔) ค ำถำมแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป    รวม    ๔ ข้อ 
ส่วนที่ ๒ ควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำน   รวม ๒๓ ข้อ 
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ  รวม   ๑ ข้อ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผูป้ระเมิน : บคุลากร 

กตป-๗ 



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๗๓ 

 
 



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๗๔ 

แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับผู้อ ำนวยกำรส ำนัก มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ส ำนัก............................................... (.....................ระบุชื่อ....................) 
รอบปีที่.......ของกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่วันที่.......................ถึง...................... 

 

โปรดท ำเครื่องหมำย √ ลงในช่อง  ที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด 

 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.  เพศ   ชำย   หญิง 
๒.  ประเภทบุคลำกร  ข้ำรำชกำร/พนักงำนมหำวิทยำลัย   พนักงำนเงินรำยได้ 

 ลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนรำชกำร   ลูกจ้ำงชั่วครำว 
๓.  ระยะเวลำกำรท ำงำน  ต่ ำกว่ำ ๕ ปี  ๖ – ๑๐ ปี   ๑๑ – ๒๐ ปี  ๒๐ ปีขึ้นไป 
๔.  สถำนภำพ/สังกัด  บุคลำกรสำยสนับสนุนสังกัดส ำนักงำนเลขำนุกำร   บุคลำกรสำยสนับสนุนสังกัดฝ่ำย 

 อ่ืนๆ 

ส่วนที ่๒ ควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 

ด้ำน/
ข้อ 

รำยละเอียด ระดับควำมคิดเห็น (√) 
ดีมำก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

ปำนกลำง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อยที่สุด 
(๑) 

ไม่ทรำบ 
(ไม่นับ) 

ก ภำวะผู้น ำ       
ก๑ มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจได้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ท้ัง 

เชิงรุกและเชิงรับ 
      

ก๒ มีควำมรับผิดชอบ ต้ังใจ มุ่งมั่น อุทิศเวลำ และเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

      

ก๓ มีควำมสำมำรถในกำรเสริมสรำ้งควำมสำมัคคแีละควำมเข้ำใจ 
อันดีระหว่ำงบุคลำกร เพื่อร่วมมือกันปฏิบัติงำนให้ส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของกำรก่อตั้งหน่วยงำน 

      

ก๔ มีกำรวำงตัว ครองตน และแต่งกำยได้เหมำะสม เป็นตัวอย่ำง
แก่บุคลำกร 

      

ก๕ รับฟังควำมคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชำ       
ก๖ เปิดโอกำสให้ผู้ใต้บังคับบัญชำปรึกษำปัญหำได้อย่ำงเท่ำเทียม       
ก๗ สนับสนุนควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกร       
ข กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำหน่วยงำน       

ข๑ มีวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำหน่วยงำนให้เป็นผู้น ำในภำรกิจท่ี
เกี่ยวข้องและมีกลยุทธ์น ำไปสู่กำรปฏิบัติให้เห็นผลส ำเร็จได้จริง 

      



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๗๕ 

ด้ำน/
ข้อ 

รำยละเอียด ระดับควำมคิดเห็น (√) 
ดีมำก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

ปำนกลำง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อยที่สุด 
(๑) 

ไม่ทรำบ 
(ไม่นับ) 

ข๒ มีกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์และแผนงำนที่ได้แถลงไว้ตอนเข้ำ
รับต ำแหน่งอย่ำงเป็นรูปธรรม 

      

ข๓ มีกำรพฒันำฐำนข้อมูลเพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรท่ีมีควำม
เชื่อมโยงท่ัวท้ังหน่วยงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

      

ข๔ มีกำรพฒันำบุคลำกรให้มีทักษะและควำมช ำนำญในงำนท่ี
รับผิดชอบเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงสม่ ำเสมอ 

      

ข๕ มีกำรน ำระบบประกันคุณภำพมำใช้ในกำรพัฒนำหน่วยงำน       
ข๖ มีกำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน       
ข๗ มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนในรอบต่อไป       
ค กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรบริหำรจัดกำร       
ค๑ มีกำรออกกฎระเบียบข้อบังคับท่ีบุคลำกรส่วนใหญ่ยอมรับและ

ปฏิบัติตำมเพื่อให้เกิดผลดีต่อหน่วยงำน 
      

ค๒ มีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุก
กระบวนงำน โดยเฉพำะกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณและเงินรำยได้ให้เกิดควำมคุ้มค่ำตำมวัตถุประสงค์
ของหน่วยงำน 

      

ค๓ มีหลักกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกำสให้บุคลำกรเข้ำร่วม
ในกำรวำงแผน ด ำเนินงำนและตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำนให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงำน 

      

ค๔ มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของบุคลำกร และมีกำรเปิดเผยข้อมูล
ผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอและทันเหตุกำรณ์ 

      

ง กำรบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจหลัก       
ง๑ มีกำรสนับสนุนผลักดันและอ ำนวยควำมสะดวกให้หน่วยงำน

ของมหำวิทยำลัยมีกำรให้บริกำรวิชำกำรต่อหน่วยงำนภำยนอก
อย่ำงเหมำะสม  

      

ง๒ มีกำรบริหำรจัดกำรกำรให้บริกำรวิชำกำรตำมภำรกิจของส ำนัก
อย่ำงเหมำะสม 

      

ง๓ มีกำรด ำเนินกำรให้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของหน่วยงำน
ภำยนอกที่ใช้บริกำรวิชำกำรจำกหน่วยงำนภำยใน มก. 

      

ง๔ มีกำรน ำผลจำกกำรประเมินใน ง๓ มำวิเครำะห์เพื่อกำรใช้
ประโยชน์และแจ้งหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

      



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๗๖ 

ด้ำน/
ข้อ 

รำยละเอียด ระดับควำมคิดเห็น (√) 
ดีมำก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

ปำนกลำง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อยที่สุด 
(๑) 

ไม่ทรำบ 
(ไม่นับ) 

จ ควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักใน
ภำพรวม 

      

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ : ................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
................................................................................................................................................... ................................. 

 
ณ วันที่...............เดือน..........................พ.ศ................ 



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๗๗ 

ภำคผนวก ๑๐ 
แบบรำยงำนสรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับคณบดี 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 

รำยงำนสรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับคณบดี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
คณะ.......................................... (...............ระบุช่ือ..................) 

รอบปีที่..... ของกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่วันที่...................................ถึง.......................... 

ประเมินโดยบุคลำกร  

  จำกกำรประเมินควำมคิดเห็นของบุคลำกร จ ำนวน......คน มีผู้ตอบแบบประเมินฯ จ ำนวน......คน คิดเป็น
ร้อยละ...... ผู้ตอบแบบประเมินฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศ...... จ ำนวน......คน คิดเป็นร้อยละ...... ประเภทบุคลำกร...... 
จ ำนวน......คน คิดเป็นร้อยละ...... มีระยะเวลำกำรท ำงำน......ปี จ ำนวน......คน คิดเป็นร้อยละ...... สถำนภำพ/
สังกัด...... จ ำนวน......คน คิดเป็นร้อยละ...... 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ ชำย   

หญิง   
รวม  ๑๐๐ 

ประเภทบุคลำกร ข้ำรำชกำร/พนักงำนมหำวิทยำลัย   
พนักงำนเงินรำยได้   
ลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนรำชกำร   
ลูกจ้ำงชั่วครำว   
รวม  ๑๐๐ 

ระยะเวลำกำรท ำงำน ต่ ำกว่ำ ๕ ปี   
๖ – ๑๐ ปี   
๑๑ – ๒๐ ปี   
๒๐ ปีขึ้นไป   
รวม  ๑๐๐ 

สถำนภำพ/สังกัด 
 

อำจำรย ์   
บุคลำกรสำยสนับสนุนสังกัดภำควิชำ   
บุคลำกรสำยสนับสนุนสังกัดส ำนักงำนเลขำนุกำร   
บุคลำกรสำยสนับสนุนสังกัดโครงกำรต่ำงๆ   
รวม  ๑๐๐ 

กตป-๘ 



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๗๘ 

 
 
 
 
 
ส่วนที่ ๒  ควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำนของคณบด ี
ด้ำน/ข้อ รำยกำร ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
ระดับควำม
คิดเห็น* 

ก ภำวะผู้น ำ (รวม)    
ก๑ ....    
ก๒ ...    
...     
ข กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำหน่วยงำน (รวม)    
ข๑     
ข๒     
...     
ค กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรบริหำรจัดกำร (รวม)    

ค๑     
ค๒     
...     
ง กำรบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจหลัก (รวม)    
ง๑     
ง๒     
...     
จ ควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำนของคณบดีในภำพรวม    

รวม    

 จำกตำรำงสรุปควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำนของคณบดี มีค่ำเฉลี่ย...... อยู่ในระดับ...... ผู้ตอบแบบประเมินฯ 
มีควำมคิดเห็นในแต่ละด้ำน มีค่ำเฉลี่ย ...... และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน...... อยู่ในระดับ...... ถ้ำพิจำรณำ
รำยละเอียดในแต่ละรำยกำรประเมิน พบว่ำ ผู้ตอบแบบประเมินฯ มีควำมคิดเห็นระดับ...... โดยรำยกำรที่มีค่ำเฉลี่ย
สูงสุดในด้ำน/เรื่อง...... มีค่ำเฉลี่ย...... ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน....... รองลงมำ คือ............... ส่วนรำยกำรที่มีค่ำเฉลี่ย
ต่ ำสุดในด้ำน/เรื่อง........... มีค่ำเฉลี่ย...... ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน...... 
 ระดับควำมคิดเห็น* หมำยถึง กำรแปลควำมหมำยระดับควำมคิดเห็น ดังนี้ 

- คะแนนเฉลี่ย ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมำยถึง  น้อยที่สุด 



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๗๙ 

- คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมำยถึง  น้อย 

- คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมำยถึง  พอใช้ 

- คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมำยถึง  ดี 

- คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมำยถึง  ดีมำก 

ส่วนที่ ๓  ข้อเสนอแนะของบุคลำกรเพื่อกำรพัฒนำคณะ 
ข้อ ประเด็น ควำมถ่ี 
๑   
๒   
๓   



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๘๐ 

ประเมินโดยนิสิต  
  จำกกำรประเมินควำมคิดเห็นของนิสิต จ ำนวน......คน มีผู้ตอบแบบประเมินฯ จ ำนวน......คน คิดเป็นร้อย
ละ...... ผู้ตอบแบบประเมินฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศ...... จ ำนวน......คน คิดเป็นร้อยละ...... มีระยะเวลำที่ศึกษำในคณะ
......ปี จ ำนวน......คน คิดเป็นร้อยละ...... ระดับปริญญำ...... จ ำนวน......คน คิดเป็นร้อยละ...... 

ส่วนที ่๑  ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ ชำย   

หญิง   
รวม  ๑๐๐ 

ระยะเวลำที่ศึกษำในคณะ ๑ ปี   
๒ ปี   
๓ ปี   
๔ ปี ขึ้นไป   
รวม  ๑๐๐ 

ระดับปริญญำ 
 

ปริญญำตรี   
ประกำศนียบัตรบัณฑิต/ปริญญำโท   
ปริญญำเอก   
รวม  ๑๐๐ 

 
ส่วนที่ ๒  ควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำนของคณบด ี
ด้ำน/ข้อ รำยกำร ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มำตรฐำน 
ระดับควำม
คิดเห็น* 

ก กำรเรียนกำรสอน (รวม)    
ก๑ ....    
ก๒ ...    
...     
ข กิจกรรมพัฒนำนิสิต (รวม)    
ข๑     
ข๒     
...     
ค กำยภำพของคณะ (รวม)    

ค๑     
ค๒     



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๘๑ 

ด้ำน/ข้อ รำยกำร ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

ระดับควำม
คิดเห็น* 

...     
จ ควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำนของคณบดีในภำพรวม    

รวม    

 จำกตำรำงสรุปควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำนของคณบดี มีค่ำเฉลี่ย......... อยู่ในระดับ...... ผู้ตอบแบบ
ประเมินฯ มีควำมคิดเห็นในแต่ละด้ำน มีค่ำเฉลี่ย...... และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน...... อยู่ในระดับ...... ถ้ำพิจำรณำ
รำยละเอียดในแต่ละรำยกำรที่ประเมิน พบว่ำ ผู้ตอบแบบประเมินฯ มีควำมคิดเห็นระดับ...... โดยรำยกำรที่มี
ค่ำเฉลี่ยสูงสุดในด้ำน/เรื่อง........... มีค่ำเฉลี่ย...... ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน...... รองลงมำ คือ .............. ส่วนรำยกำร
ที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุดในด้ำน/เรื่อง.......... มีค่ำเฉลี่ย...... ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน.... 
 ระดับควำมคิดเห็น* หมำยถึง กำรแปลควำมหมำยระดับควำมคิดเห็น ดังนี้ 

- คะแนนเฉลี่ย ๐.๐๐ – ๑.๕๐ หมำยถึง  น้อยที่สุด 

- คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมำยถึง  น้อย 

- คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมำยถึง  พอใช้ 

- คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมำยถึง  ดี 

- คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมำยถึง  ดีมำก 

ส่วนที่ ๓  ข้อเสนอแนะของนิสิตเพื่อกำรพัฒนำคณะ 
ข้อ ประเด็น ควำมถี่ 
๑   
๒   
๓   
๔   
๕   

 
 
 
 
 
 



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๘๒ 

ภำคผนวก ๑๑ 
แบบรำยงำนสรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์  

ส ำหรับคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 

รำยงำนสรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (...............ระบุชื่อ..................) 

รอบปีที่..... ของกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่วันที่...................................ถึง.......................... 

ประเมินโดยบุคลำกร  

  จำกกำรประเมินควำมคิดเห็นของบุคลำกร จ ำนวน......คน มีผู้ตอบแบบประเมินฯ จ ำนวน......คน คิดเป็น
ร้อยละ...... ผู้ตอบแบบประเมินฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศ...... จ ำนวน......คน คิดเป็นร้อยละ...... ประเภทบุคลำกร...... 
จ ำนวน......คน คิดเป็นร้อยละ...... มีระยะเวลำกำรท ำงำน......ปี จ ำนวน......คน คิดเป็นร้อยละ...... สถำนภำพ/
สังกัด...... จ ำนวน......คน คิดเป็นร้อยละ...... 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ ชำย   

หญิง   
รวม  ๑๐๐ 

ประเภทบุคลำกร ข้ำรำชกำร/พนักงำนมหำวิทยำลัย   
พนักงำนเงินรำยได้   
ลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนรำชกำร   
ลูกจ้ำงชั่วครำว   
รวม  ๑๐๐ 

ระยะเวลำกำรท ำงำน ต่ ำกว่ำ ๕ ปี   
๖ – ๑๐ ปี   
๑๑ – ๒๐ ปี   
๒๐ ปีขึ้นไป   
รวม  ๑๐๐ 

สถำนภำพ/สังกัด 
 

อำจำรย ์   
บุคลำกรสำยสนับสนุนสังกัดส ำนักงำนเลขำนุกำร   
บุคลำกรสำยสนับสนุนสังกัดโครงกำรต่ำงๆ   
รวม  ๑๐๐ 

 

กตป-๙ 



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๘๓ 

 
 
 
 
 
ส่วนที่ ๒  ควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำนของคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
ด้ำน/ข้อ รำยกำร ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มำตรฐำน 
ระดับควำม
คิดเห็น* 

ก ภำวะผู้น ำ (รวม)    
ก๑ ....    
ก๒ ...    
...     
ข กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำหน่วยงำน (รวม)    
ข๑     
ข๒     
...     
ค กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรบริหำรจัดกำร (รวม)    

ค๑     
ค๒     
...     
ง กำรบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจหลัก (รวม)    
ง๑     
ง๒     
...     
จ ควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำนของคณบดีบัณฑิตวิทยำลัยใน

ภำพรวม 
   

รวม    

 จำกตำรำงสรุปควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำนของคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย มีค่ำเฉลี่ย...... อยู่ในระดับ...... 
ผู้ตอบแบบประเมินฯ มีควำมคิดเห็นในแต่ละด้ำน มีค่ำเฉลี่ย...... และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน...... อยู่ในระดับ...... 
ถ้ำพิจำรณำรำยละเอียดในแต่ละรำยกำรประเมิน พบว่ำ ผู้ตอบแบบประเมินฯ มีควำมคิดเห็นระดับ...... โดย
รำยกำรที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดในด้ำน/เรื่อง...... มีค่ำเฉลี่ย...... ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน....... รองลงมำ คือ............... ส่วน
รำยกำรที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุดในด้ำน/เรื่อง........... มีค่ำเฉลี่ย...... ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน...... 
 ระดับควำมคิดเห็น* หมำยถึง กำรแปลควำมหมำยระดับควำมคิดเห็น ดังนี้ 



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๘๔ 

- คะแนนเฉลี่ย ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมำยถึง  น้อยที่สุด 

- คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมำยถึง  น้อย 

- คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมำยถึง  พอใช้ 

- คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมำยถึง  ดี 

- คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมำยถึง  ดีมำก 
ส่วนที่ ๓  ข้อเสนอแนะของบุคลำกรเพื่อกำรพัฒนำบัณฑิตวิทยำลัย 
ข้อ ประเด็น ควำมถ่ี 
๑   
๒   
๓   



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๘๕ 

ประเมินโดยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำทั้งหมด  
  จำกกำรประเมินควำมคิดเห็นของนิสิต จ ำนวน......คน มีผู้ตอบแบบประเมินฯ จ ำนวน......คน คิดเป็นร้อย
ละ...... ผู้ตอบแบบประเมินฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศ...... จ ำนวน......คน คิดเป็นร้อยละ...... มีระยะเวลำที่ศึกษำในคณะ
......ปี จ ำนวน......คน คิดเป็นร้อยละ...... ระดับปริญญำ...... จ ำนวน......คน คิดเป็นร้อยละ...... 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ ชำย   

หญิง   
รวม  ๑๐๐ 

ระยะเวลำที่ศึกษำในคณะ ๑ ปี   
๒ ปี   
๓ ปี   
๔ ปี ขึ้นไป   
รวม  ๑๐๐ 

ระดับปริญญำ 
 

ปริญญำโท   
ปริญญำเอก   
รวม  ๑๐๐ 

 
ส่วนที่ ๒  ควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำนของคณบดบีัณฑิตวิทยำลัย 
ด้ำน/ข้อ รำยกำร ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มำตรฐำน 
ระดับควำม
คิดเห็น* 

ก กำรเรียนกำรสอน (รวม)    
ก๑ ....    
ก๒ ...    
...     
ข กิจกรรมพัฒนำนิสิต (รวม)    
ข๑     
ข๒     
...     
ค กำยภำพของบัณฑิตวิทยำลัย (รวม)    

ค๑     
ค๒     
...     



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๘๖ 

ด้ำน/ข้อ รำยกำร ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

ระดับควำม
คิดเห็น* 

ง ควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำนของคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
ในภำพรวม 

   

รวม    

 จำกตำรำงสรุปควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำนของคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย มีค่ำเฉลี่ย......... อยู่ในระดับ...... 
ผู้ตอบแบบประเมินฯ มีควำมคิดเห็นในแต่ละด้ำน มีค่ำเฉลี่ย...... และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน...... อยู่ในระดับ...... 
ถ้ำพิจำรณำรำยละเอียดในแต่ละรำยกำรที่ประเมิน พบว่ำ ผู้ตอบแบบประเมินฯ มีควำมคิดเห็นระดับ...... โดย
รำยกำรที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดในด้ำน/เรื่อง... .. . .. . .. . มีค่ำเฉลี่ย. . .. . . ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน.... . . รองลงมำ 
คือ ................... ส่วนรำยกำรที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุดในด้ำน/เรื่อง........... มีค่ำเฉลี่ย...... ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน...... 
 ระดับควำมคิดเห็น* หมำยถึง กำรแปลควำมหมำยระดับควำมคิดเห็น ดังนี้ 

- คะแนนเฉลี่ย ๐.๐๐ – ๑.๕๐ หมำยถึง  น้อยที่สุด 

- คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมำยถึง  น้อย 

- คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมำยถึง  พอใช้ 

- คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมำยถึง  ดี 

- คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมำยถึง  ดีมำก 

ส่วนที่ ๓  ข้อเสนอแนะของนิสิตเพื่อกำรพัฒนำบัณฑิตวิทยำลัย 
ข้อ ประเด็น ควำมถ่ี 
๑   
๒   
๓   
๔   

 



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๘๗ 

ภำคผนวก ๑๒ 
แบบรำยงำนสรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์  

ส ำหรับผู้อ ำนวยกำรสถำบัน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 
 

รำยงำนสรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับผู้อ ำนวยกำรสถำบัน 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

สถำบัน............................................... (...............ระบุช่ือ..................) 
รอบปีที่..... ของกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่วันที่...................................ถึง.......................... 

ประเมินโดยบุคลำกร  

  จำกกำรประเมินควำมคิดเห็นของบุคลำกร จ ำนวน......คน มีผู้ตอบแบบประเมินฯ จ ำนวน......คน คิดเป็น
ร้อยละ...... ผู้ตอบแบบประเมินฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศ...... จ ำนวน......คน คิดเป็นร้อยละ...... ประเภทบุคลำกร...... 
จ ำนวน......คน คิดเป็นร้อยละ...... มีระยะเวลำกำรท ำงำน..... ปี จ ำนวน...... คน คิดเป็นร้อยละ...... สถำนภำพ/
สังกัด...... จ ำนวน......คน คิดเป็นร้อยละ....... 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ ชำย   

หญิง   
รวม  ๑๐๐ 

ประเภทบุคลำกร ข้ำรำชกำร/พนักงำนมหำวิทยำลัย   
พนักงำนเงินรำยได้   
ลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนรำชกำร   
ลูกจ้ำงชั่วครำว   
รวม  ๑๐๐ 

ระยะเวลำกำรท ำงำน ต่ ำกว่ำ ๕ ปี   
๖ – ๑๐ ปี   
๑๑ – ๒๐ ปี   
๒๐ ปีขึ้นไป   
รวม  ๑๐๐ 

สถำนภำพ/สังกัด 
 

นักวิจัย/นักวิทยำศำสตร์   
บุคลำกรสำยสนับสนุน   
อื่นๆ   

กตป-๑๐ 



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๘๘ 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 
รวม  ๑๐๐ 

 

 

ส่วนที่ ๒  ควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรสถำบัน 

ด้ำน/
ข้อ 

รำยกำร ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

ระดับควำม
คิดเห็น* 

ก ภำวะผู้น ำ (รวม)    
ก๑ ....    
ก๒ ...    
...     
ข กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำหน่วยงำน (รวม)    
ข๑     
ข๒     
...     
ค กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรบริหำรจัดกำร (รวม)    

ค๑     
ค๒     
...     
ง กำรบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจหลัก (รวม)    
ง๑     
ง๒     
...     
จ ควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรสถำบันใน

ภำพรวม 
   

รวม    

 จำกตำรำงสรุปควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรสถำบัน มีค่ำเฉลี่ย......... อยู่ในระดับ...... 
ผู้ตอบแบบประเมินฯ มีควำมคิดเห็นในแต่ละด้ำน มีค่ำเฉลี่ย...... และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน...... อยู่ในระดับ...... 
ถ้ำพิจำรณำรำยละเอียดในแต่ละรำยกำรที่ประเมิน พบว่ำ ผู้ตอบแบบประเมินฯ มีควำมคิดเห็นระดับ...... โดย
รำยกำรที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดในด้ำน/เรื่อง..........  มีค่ำเฉลี่ย...... ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน...... รองลงมำ คือ ............. 
ส่วนรำยกำรที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด ในด้ำน/เรื่อง........  มีค่ำเฉลี่ย...... ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน.....  



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๘๙ 

 ระดับควำมคิดเห็น* หมำยถึง กำรแปลควำมหมำยระดับควำมคิดเห็น ดังนี้ 

- คะแนนเฉลี่ย ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมำยถึง  น้อยที่สุด 

- คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมำยถึง  น้อย 

- คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมำยถึง  พอใช้ 

- คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมำยถึง  ดี 

- คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมำยถึง  ดีมำก 
ส่วนที่ ๓  ข้อเสนอแนะของบุคลำกรเพื่อกำรพัฒนำสถำบัน 
ข้อ ประเด็น ควำมถ่ี 

๑   
๒   
๓   



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๙๐ 

ภำคผนวก ๑๓ 
แบบรำยงำนสรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 
รำยงำนสรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์ ส ำหรับผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ส ำนัก........................................... (...............ระบุช่ือ..................) 

รอบปีที่..... ของกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่วันที่...................................ถึง.......................... 

ประเมินโดยบุคลำกร  
  จำกกำรประเมินควำมคิดเห็นของบุคลำกร จ ำนวน......คน มีผู้ตอบแบบประเมินฯ จ ำนวน......คน คิดเป็น
ร้อยละ...... ผู้ตอบแบบประเมินฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศ...... จ ำนวน..... คน คิดเป็นร้อยละ...... ประเภทบุคลำกร...... 
จ ำนวน......คน คิดเป็นร้อยละ...... มีระยะเวลำกำรท ำงำน......ปี จ ำนวน......คน คิดเป็นร้อยละ...... สถำนภำพ/
สังกัด...... จ ำนวน......คน คิดเป็นร้อยละ...... 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ ชำย   

หญิง   
รวม  ๑๐๐ 

ประเภทบุคลำกร ข้ำรำชกำร/พนักงำนมหำวิทยำลัย   
พนักงำนเงินรำยได้   
ลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนรำชกำร   
ลูกจ้ำงชั่วครำว   
รวม  ๑๐๐ 

ระยะเวลำกำรท ำงำน ต่ ำกว่ำ ๕ ปี   
๖ – ๑๐ ปี   
๑๑ – ๒๐ ปี   
๒๐ ปีขึ้นไป   
รวม  ๑๐๐ 

สถำนภำพ/สังกัด 
 

บุคลำกรสำยสนับสนุนสังกัดส ำนักงำนเลขำนุกำร   
บุคลำกรสำยสนับสนุนสงักัดฝ่ำย   
อื่นๆ   

กตป-๑๑ 



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๙๑ 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 
รวม  ๑๐๐ 

 

 

ส่วนที่ ๒  ควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 

ด้ำน/ข้อ รำยกำร ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

ระดับควำม
คิดเห็น* 

ก ภำวะผู้น ำ (รวม)    
ก๑ ....    
ก๒ ...    
...     
ข กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำหน่วยงำน (รวม)    
ข๑     
ข๒     
...     
ค กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรบริหำรจัดกำร (รวม)    

ค๑     
ค๒     
...     
ง กำรบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจหลัก (รวม)    
ง๑     
ง๒     
...     
จ ควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักใน

ภำพรวม 
   

รวม    

 จำกตำรำงสรุปควำมคิดเห็นต่อกำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนัก มีค่ำเฉลี่ย......... อยู่ในระดับ...... ผู้ตอบ
แบบประเมินฯ มีควำมคิดเห็นในแต่ละด้ำน มีค่ำเฉลี่ย...... และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน...... อยู่ในระดับ...... ถ้ำ
พิจำรณำรำยละเอียดในแต่ละรำยกำรที่ประเมิน พบว่ำ ผู้ตอบแบบประเมินฯ มีควำมคิดเห็นระดับ...... โดยรำยกำร
ที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดในด้ำน/เรื่อง......... มีค่ำเฉลี่ย..... ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน...... รองลงมำ คือ ............. ส่วนรำยกำร
ที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด ในด้ำน/เรื่อง.......... มีค่ำเฉลี่ย...... ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน..... 



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๙๒ 

 ระดับควำมคิดเห็น* หมำยถึง กำรแปลควำมหมำยระดับควำมคิดเห็น ดังนี้ 

- คะแนนเฉลี่ย ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมำยถึง  น้อยที่สุด 

- คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมำยถึง  น้อย 

- คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมำยถึง  พอใช้ 

- คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมำยถึง  ดี 

- คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมำยถึง  ดีมำก 
ส่วนที่ ๓  ข้อเสนอแนะของบุคลำกรเพื่อกำรพัฒนำส ำนัก 
ข้อ ประเด็น ควำมถ่ี 

๑   
๒   
๓   



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๙๓ 

ภำคผนวก ๑๔ 
แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 
 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของ 
คณบดี / ผู้อ ำนวยกำร .........(หน่วยงำน).............. 
ช่วงระยะเวลำรำยงำน  (วันเดือนปี - วันเดือนปี) 

ผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนพัฒนำฯ และแผนเชิงรุก 
๑.๑ แผนพัฒนำตำมนโยบำยกำรพัฒนำคณะ/ส ำนัก/สถำบัน ในระยะ ๔ ปีท่ีได้รับอนุมัติจำกสภำ

มหำวิทยำลัย 
รำยละเอียดเป้ำหมำยของภำรกิจ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ

ของภำรกิจ 
แผน/ผล เป้ำหมำยตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. ... ปี พ.ศ. ... ปี พ.ศ. ... ปี พ.ศ. ... 

  แผน     
ผล     

  แผน     
ผล     

  แผน     
ผล     

  แผน     
ผล     

  แผน     
ผล     

 

 ๑.๒ แผนเชิงรุกที่มีควำมสมบูรณ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เสริมจุดแข็ง และแก้ไขจุดอ่อนของ
หน่วยงำน 

แผนเชิงรุก ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
(ระบุ) 

แผน/ผล เป้ำหมำยของกำรปฏิบัติงำนตำม
รอบระยะเวลำ (ระบุข้อมูล) 

ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ ปีท่ี ๔ 

  แผน     
  ผล     
  แผน     

กตป-๑๒ 

ข้อมูลจำกแผนพัฒนำตำมนโยบำยกำรพัฒนำคณะ 
สถำบัน ส ำนัก ในระยะ ๔ ปี ที่ไดร้ับอนุมัติจำกสภำ
มหำวิทยำลยัตำม ๗.๑ ในภำคผนวก ๓ (ส ำหรับคณะ) 
ภำคผนวก ๔ (ส ำหรบัสถำบัน) และภำคผนวก ๕ 
(ส ำหรับส ำนัก) 

ข้อมูลจำกโครงกำรของแผนเชิงรุก จำก ๗.๒ ในภำคผนวก ๓ 
(ส ำหรับคณะ) ภำคผนวก ๔ (ส ำหรับสถำบัน) และภำคผนวก ๕ 
(ส ำหรับส ำนัก)  



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๙๔ 

  ผล     
  แผน     
  ผล     
  แผน     
  ผล     

๒. ควำมสมบูรณ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เสริมจุดแข็ง และแก้ไขจุดอ่อน 
(ท ำเครื่องหมำย  ในช่องที่แสดงให้เห็นว่ำแต่ละโครงกำร/กิจกรรม สอดคล้องวัตถุประสงค์ เสริมจุดแข็ง 
และจุดอ่อนของหน่วยงำนข้อใด)  
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำน 

๑. 
๒. 

จุดแข็งของหน่วยงำน 
๑. 
๒. 

จุดอ่อนของหน่วยงำน 
๑. 
๒. 

๒.๑ แผนพัฒนำตำมนโยบำยกำรพัฒนำคณะ/สถำบัน/ส ำนัก ในระยะ ๔ ปีท่ีผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำ
มหำวิทยำลัย 

แผนพัฒนำ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์  
(ข้อที่) () 

เสริมจุดแข็ง 
(ข้อที่) 
() 

แก้ไข
จุดอ่อน 

(ข้อที่) () 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

             
            

             
            

             
            

             
            

 

ข้อมูลจำกแผนพัฒนำตำมนโยบำยกำรพัฒนำคณะ 
สถำบัน ส ำนัก ในระยะ ๔ ปี ท่ีไดร้ับอนุมัติจำกสภำ
มหำวิทยำลยัตำม ๗.๑ ในภำคผนวก ๓ (ส ำหรับคณะ) 
ภำคผนวก ๔ (ส ำหรบัสถำบัน) และภำคผนวก ๕ 
(ส ำหรับส ำนัก) 



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๙๕ 

๒.๒ แผนเชิงรุกที่มีควำมสมบูรณ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เสริมจุดแข็ง และแก้ไขจุดอ่อนของ
หน่วยงำน 

แผนเชิงรุก สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์  
(ข้อที่) () 

เสริมจุดแข็ง 
(ข้อที่) 
() 

แก้ไข
จุดอ่อน 

(ข้อที่) () 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

             
             
             
             
             
             

ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ (รอบปีก่อนหน้ำนี้) 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร ในรอบปีของ 
กำรด ำรงต ำแหน่ง (รอบปีก่อนหน้ำนี้) 

ผลกำรด ำเนินงำน 

๑.  
๒.  
๓.  
๔.  
๕.  
 
หมำยเหตุ 
 ๑.  ปรับจ ำนวนข้อในตำรำงให้สอดคล้องกับจ ำนวนวัตถุประสงค์/จุดแข็ง/จุดอ่อนของหน่วยงำน 

๒. จุดแข็ง คือ ข้อได้เปรียบ หรือสิ่งที่จะสนับสนุนผลักดันที่มำจำกภำยในหน่วยงำน เพ่ือให้หน่วยงำนนั้น 
บรรลุตำมวิสัยทัศน์ ภำรกิจ นโยบำย และวัตถุประสงค์ 

๓. จุดอ่อน คือ ข้อเสียเปรียบ หรือสิ่งที่จะเป็นอุปสรรค ที่มำจำกภำยในหน่วยงำน ส่งผลให้หน่วยงำนนั้น 
อำจจะไม่สำมำรถบรรลุตำม วิสัยทัศน์ ภำรกิจ นโยบำย และวัตถุประสงค์ 

 
 รำยงำนโดย ลงชื่อ................................................................. 
   ต ำแหน่ง............................................................ 
  วันที่.................................................................. 
 

ข้อมูลจำกโครงกำรของแผนเชิงรุก จำก ๗.๒ ในภำคผนวก ๓ 
(ส ำหรับคณะ) ภำคผนวก ๔ (ส ำหรับสถำบัน) และภำคผนวก ๕ 
(ส ำหรับส ำนัก)  



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๙๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ๑๕ 
แบบรำยงำนสรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน  

และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 
 

รำยงำนสรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ 
คณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก............................................ 

ในกำรปฏิบัติงำนครบรอบปีที ่... ช่วงระยะเวลำรำยงำน  (วันเดือนปี - วันเดือนปี) 
 
ประวัติ 
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

กตป-๑๓ 



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๙๗ 

วิสัยทัศน์ 
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ภำรกิจ 

๑.  
๒.  
๓.  

วัตถุประสงค์ :  
๑.  
๒.  

จุดแข็ง 
๑.  
๒.  

จุดอ่อน 
๑.  
๒.  

 
 
ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 คณะกรรมกำรติดตำมและผลกำรปฏิบัติงำนฯ ได้วิเครำะห์ผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนที่ได้ก ำหนด  
ในรอบ ........ ปี ของ.......................................... ช่วงระยะเวลำรำยงำน  (วันเดือนปี - วันเดือนปี) พบว่ำ  
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ผลงำนเด่นของหน่วยงำน 
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๙๘ 

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

ในภำพรวมของกำรปฏิบัติงำนในปีที่.......... คณบดี / ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน / ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก  
ได้รับคะแนนผลกำรประเมิน แบ่งเป็น ๒ ส่วน โดยกำรประเมินในส่วนที่ ๑ ซึ่งพิจำรณำจำกรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำน และรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ปีกำรศึกษำ.......... คณบดี / ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน / ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนัก ได้รับผลกำรประเมิน .......... จำกคะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน และกำรประเมินในส่วนที่ ๒ ซึ่งพิจำรณำจำก 
ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบออนไลน์จำกบุคลำกร (และนิสิต) ในคณะ / สถำบัน / ส ำนัก .......... 
ระหว่ำงวันที่..........เดือน.......................พ.ศ............ โดยมีบุคลำกรเข้ำประเมินร้อยละ...........มีผลกำรประเมิน
...........จำกคะแนนเต็ม ๕ (และมีนิสิตเข้ำประเมินร้อยละ........... มีผลกำรประเมิน...........จำกคะแนนเต็ม ๕)  
รวมส่วนที่ ๒ คณบดี / ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน / ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ได้รับคะแนนผลกำรประเมิน.......... 
จำกคะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ทั้งนี้ผลกำรประเมินในส่วนที่ ๒ ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำคณะ / สถำบัน / ส ำนัก ในกำรประชุมครั้งที่........../........... เมื่อวันที่...........เดือน....................พ.ศ....... .... 
ในภำพรวมผลกำรประเมินทั้ง ๒ ส่วน คณบดี / ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน / ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ได้รับผลกำรประเมิน
.......... จำก ๑๐๐ คะแนน เทียบเป็น......จำกคะแนนเต็ม ๕ อยู่ในระดับ.......... 
 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรต่อคณบดี / ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน / ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
…….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นน ำเสนอมหำวิทยำลัยฯ (ถ้ำมี) 
…….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๙๙ 

…….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
 
ประเด็นน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยฯ (ถ้ำมี) 
…….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
 

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนฯ 
สภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

วัน เดือน ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๐๐ 

 
สรุปผลกำรติดตำมและประเมินของ...............(ชื่อผู้บริหำร)....... (ต ำแหน่ง)............. 

ครบรอบกำรด ำรงต ำแหน่งปีที่................ (.....ช่วงเวลำกำรบริหำร.....) 
ข้อ ประเด็นกำรพิจำรณำ น้ ำหนัก

คะแนนเต็ม 
เกณฑ์กำรให้คะแนน (เตม็ ๕) น้ ำหนัก

คะแนนที่ได้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวบ่งชี้โครงกำรของ
แผนพัฒนำ 

๑๒.๕ 
< ร้อยละ 

๕๐ 
ร้อยละ 

๕๐ – ๕๙ 
ร้อยละ 

๖๐ – ๖๙ 
ร้อยละ 

๗๐ – ๗๙ 
ร้อยละ 

๘๐ – ๑๐๐ 
 

๒ โครงกำรของแผนพัฒนำสำมำรถรองรับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำน 

๑๒.๕ 
< ร้อยละ 

๖๐ 
ร้อยละ 

๖๐ – ๖๙ 
ร้อยละ 

๗๐ – ๗๙ 
ร้อยละ 

๘๐ – ๘๙ 
ร้อยละ 

๙๐ – ๑๐๐ 
 

๓ โครงกำรของแผนพัฒนำสำมำรถเสริมจุดแข็ง 
(ร้อยละของจ ำนวนจุดแข็ง) 

๑๒.๕ 
< ร้อยละ 

๖๐ 
ร้อยละ 

๖๐ – ๖๙ 
ร้อยละ 

๗๐ – ๗๙ 
ร้อยละ 

๘๐ – ๘๙ 
ร้อยละ 

๙๐ – ๑๐๐ 
 

๔ โครงกำรของแผนพัฒนำสำมำรถแก้ไขจุดอ่อน 
(ร้อยละของจ ำนวนจุดอ่อน) 

๑๒.๕ 
< ร้อยละ 

๖๐ 
ร้อยละ 

๖๐ – ๖๙ 
ร้อยละ 

๗๐ – ๗๙ 
ร้อยละ 

๘๐ – ๘๙ 
ร้อยละ 

๙๐ – ๑๐๐ 
 

๕ ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรตำมแผนพัฒนำ และ
ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ
จำกกำรติดตำมและประเมินผลฯ รอบปีก่อน
หน้ำน้ี (ดุลพินิจของคณะกรรมกำรฯ) 

๑๐ ๑ คะแนน  ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

 

๖ มีโครงกำรพัฒนำหน่วยงำนท่ีสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ โดยมีกำรด ำเนินงำนดังน้ี  
๑)  ก ำหนดวิสัยทัศน์  
๒)  ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน  
๓)  ถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรทุกระดับ  
๔)  วำงแผนกลยุทธ์  
๕)  มีกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงำน 
(ใช้ผลกำรประเมินจำก SAR ของหน่วยงำน) 

๒.๕ ด ำเนินกำร 
๑ ข้อ 

ด ำเนินกำร 
๒ ข้อ 

ด ำเนินกำร 
๓ ข้อ 

ด ำเนินกำร 
๔ ข้อ 

ด ำเนินกำร  
๕ ข้อ 

 

๗ ระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีดีแบบธรรมำภิบำล  
(ใช้ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมิน
คุณภำพภำยในฯ) 

๒.๕ ด ำเนินกำร 
๑ ข้อ 

ด ำเนินกำร 
๒ หรือ ๓ 

ข้อ 

ด ำเนินกำร 
๔ หรือ ๕ 

ข้อ 

ด ำเนินกำร 
๖ ข้อ 

ด ำเนินกำร  
๗ ข้อ 

 

๘ พัฒนำกำรของผลกำรด ำเนินงำน
ในแต่ละองค์ประกอบของกำร
ประกันคุณภำพ (ใช้ผลกำร
ประเมินของคณะกรรมกำร
ประเมินคุณภำพภำยในฯ) 

คณะ ๒.๕ ๑ องค์ ๒ – ๓ 
องค์ 

๔ – ๕ 
องค์ 

๖ – ๗ 
องค์ 

๘ – ๙  
องค์ 

 

สถำบัน/
ส ำนัก 

๑ องค์ ๒  องค์ ๓ องค์ ๔ องค์ ๕ - ๖ องค์  

๙ กำรพัฒนำปรับปรุงตำมแผนพัฒนำปรับปรุงฯ 
(สปค. ๐๑ และ สปค. ๐๒)  
(ใช้ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมิน
คุณภำพภำยในฯ) 

๒.๕ < ร้อยละ 
๕๐ 

ร้อยละ  
๕๐ - ๕๙ 

ร้อยละ  
๖๐ – ๖๙ 

ร้อยละ  
๗๐ - ๗๙ 

ร้อยละ  
๘๐ - ๑๐๐ 

 

 รวม ๙ ข้อ คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนนที่ได้  
ร้อยละของผู้เข้ำประเมิน คะแนน

เต็ม 
ผลกำรประเมิน 

(เต็ม ๕) 
ค่ำคะแนน 

ที่ได้ 



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๑๐๑ 

ข้อ ประเด็นกำรพิจำรณำ น้ ำหนัก
คะแนนเต็ม 

เกณฑ์กำรให้คะแนน (เตม็ ๕) น้ ำหนัก
คะแนนที่ได้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑) บุคลำกร ......% ๒๐   

๒) นิสิต ......% ๑๐   

รวมคะแนนส่วนที่ ๒ ๓๐ คะแนนที่ได้  

รวมคะแนนกำรปฏบิัตงิำนทั้งหมด (ส่วนที่ ๑ + ส่วนที่ ๒) คะแนนเต็ม ๑๐๐  
เทียบเป็นคะแนนเต็ม ๕  

ควำมหมำย   
 

ภำคผนวก ๑๖ 
แบบบันทึกกำรเยี่ยมชมหน่วยงำนและสัมภำษณ์  

คณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 
 

บันทึกกำรเยี่ยมชมหน่วยงำนและสัมภำษณ์ 
คณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก......................................... 

วัน เดือน ปี…………………………….. 
สถำนที่ ณ......................................... 

 
รำยนำมคณะกรรมกำรฯ  

๑. 
๒. 
๓. 

รำยนำมผู้บริหำร 
๑. 
๒. 
๓. 

 
 คณะกรรมกำรฯ กล่ำวถึงวัตถุประสงค์ของกำรเยี่ยมชมหน่วยงำนและสัมภำษณ์คณบดี/ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก และคณบดี/ผู้อ ำนวยกำรสภำบัน/ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ได้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนครบรอบปี
ที ่..... ดังนี้ 
…….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
…….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

กตป-๑๔ 



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๐๒ 

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

 
ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลฯ 

วันเดือนปี 



 

คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕              ๑๐๓ 

ภำคผนวก ๑๗ 
ตำรำงแสดงขนำดกลุ่มตัวอย่ำงของเครซี่และมอร์แกน ที่ระดับควำมเชื่อม่ัน ๙๕% (ตำรำงส ำเร็จรูป) 

 

 
ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

๑๐ 
๑๕ 
๒๐ 
๒๕ 
๓๐ 
๓๕ 
๔๐ 
๔๕ 
๕๐ 
๕๕ 
๖๐ 
๖๕ 
๗๐ 
๗๕ 
๘๐ 
๘๕ 
๙๐ 
๙๕ 

๑๐๐ 
๑๑๐ 

๑๐ 
๑๔ 
๑๙ 
๒๔ 
๒๘ 
๓๒ 
๓๖ 
๔๐ 
๔๔ 
๔๘ 
๕๒ 
๕๖ 
๕๙ 
๖๓ 
๖๖ 
๗๐ 
๗๓ 
๗๖ 
๘๐ 
๘๕ 

๑๒๐ 
๑๓๐ 
๑๔๐ 
๑๕๐ 
๑๖๐ 
๑๗๐ 
๑๘๐ 
๑๙๐ 
๒๐๐ 
๒๑๐ 
๒๒๐ 
๒๓๐ 
๒๔๐ 
๒๕๐ 
๒๖๐ 
๒๗๐ 
๒๘๐ 
๒๙๐ 
๓๐๐ 
๓๒๐ 

๙๒ 
๙๗ 

๑๐๓ 
๑๐๘ 
๑๑๓ 
๑๑๘ 
๑๒๓ 
๑๒๗ 
๑๓๒ 
๑๓๕ 
๑๔๐ 
๑๔๔ 
๑๔๘ 
๑๕๒ 
๑๕๕ 
๑๕๙ 
๑๖๒ 
๑๖๕ 
๑๖๙ 
๑๗๕ 

๓๔๐ 
๓๖๐ 
๓๘๐ 
๔๐๐ 
๔๒๐ 
๔๔๐ 
๔๖๐ 
๔๘๐ 
๕๐๐ 
๕๕๐ 
๖๐๐ 
๖๕๐ 
๗๐๐ 
๗๕๐ 
๘๐๐ 
๘๕๐ 
๙๐๐ 
๙๕๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๑๐๐ 
๑,๒๐๐ 
………. 

๑๘๑ 
๑๘๖ 
๑๙๑ 
๑๙๖ 
๒๐๑ 
๒๐๕ 
๒๑๐ 
๒๑๔ 
๒๑๗ 
๒๒๖ 
๒๓๔ 
๒๔๒ 
๒๔๘ 
๒๕๔ 
๒๖๐ 
๒๖๕ 
๒๖๙ 
๒๗๔ 
๒๗๘ 
๒๘๕ 
๒๙๑ 

 

๒,๐๐๐ 
๒,๒๐๐ 
๒,๔๐๐ 
๒,๖๐๐ 
๒,๘๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๕๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๔,๕๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 
๙,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
๗๕,๐๐๐ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๓๒๒ 
๓๒๘ 
๓๓๑ 
๓๓๕ 
๓๓๘ 
๓๔๑ 
๓๔๗ 
๓๕๐ 
๓๕๔ 
๓๕๗ 
๓๖๑ 
๓๖๔ 
๓๖๗ 
๓๖๘ 
๓๗๐ 
๓๗๕ 
๓๗๗ 
๓๗๙ 
๓๘๐ 
๓๘๑ 
๓๘๒ 
๓๘๔ 

 
 
 
 
 
 



 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๐๔ 

 
 
 
 
 

จัดท ำโดย   
   คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน  
   และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
  สิงหำคม ๒๕๕๕ 


