ผลประเมินการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์

ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่
เดือนมิถุนายน 2556
ถึง
เดือนพฤษภาคม 2557

ผลการเเบบประเมินตนเองในการปฏิบัติงานคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ประจําปี
การศึกษา 2556 (1 มิ.ย. 56 - 31 พ.ค. 57)
๑. สรุปจํานวนและร้อยละสถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม
สถานะภาพ
จํานวน ร้อยละ
28.57
๒
ผู้บริหารคณะครุศาสตร์
28.57
๒
ผู้ทรงคุณวุฒิ
28.57
๒
ผู้แทนคณาจารย์
14.2๙
๑
ผู้แทนบุคลากร
รวม
7
100
สรุปผลจากตาราง พบว่า
จากการประเมินผลตนเองในการปฏิบตั งิ านคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ประจําปีการศึกษา 2556
(1 มิ.ย. 56 - 31 พ.ค. 57) โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมากทีส่ ดุ (4.57)
๒. ข้อเสนอแนะ
๑. ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านตามบทบาทอํานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
ประจําคณะ
- คณะกรรมการประจําคณะควรมอบนโยบายด้านการจัดสรร หรือสนับสนุนให้มีการจัดสรรทุนแก่
นักศึกษา,ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร และทุนวิจัยของผู้ปฏิบัติงานคณะฯ
๒. ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมเกีย่ วกับการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
- ควรมีการจัดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 2 เดือน/ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการภายใน
- ควรมีคณะอนุกรรมการได้ปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะฯ ทําให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
- เนื่องจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก มีระยะเวลาเดินทางประชุมมากทําให้ประสิทธิภาพ
บางประการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์

แบบประเมินการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

เเบบประเมินตนเองในการปฏิบตั งิ านคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์
ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย. 56 - 31 พ.ค. 57)
คําชีแ้ จง
1. แบบประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้คณะกรรมการประจําคณะฯ
1.1 พิจารณาการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจําคณะ ตามบทบาทหน้าที่ที่
กําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การจัดตั้งหน่วยงานระดับคณะในมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2554 ข้อ 11
1.2 เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการทํางานของคณะ ขอบเขตของการประเมิน
คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาจากอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะฯตาม ข้อ 11 ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การจัดตั้งหน่วยงานระดับคณะในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557)
๒. การรายงานผลการประเมิน ให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาประเมินตนเอง และรายงานผล
การประเมินต่อมหาวิทยาลัยและสาธารณชน
๓. ในแบบประเมินนี้ คําว่า “คณะ” ให้หมายความรวมถึงหน่วยงานสนับสนุนที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ
๔ ในแบบประเมินนี้ คําว่า “คณะกรรมการประจําคณะ” ให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานสนับสนุน
๕. คะแนนการประเมิน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง

=
=
=
=
=

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๖. การแปลความหมายผลประเมินในภาพรวม
มากทีส่ ุด
= 4.51 - 5.00 คะแนน
มาก
= 3.51 - 4.50 คะแนน
ปานกลาง
= 2.51 - 3.50 คะแนน
น้อย
= 1.51 - 2.50 คะแนน
ควรปรับปรุง
= 1.00 - 1.50 คะแนน
7 . ข้อมูลจากการตอบแบบประเมินถือเป็นความลับ
8. กรุณาส่งแบบประเมินคืนทางจดหมายตามซองที่แนบมาพร้อมนี้

โปรดเลือกคําตอบในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ดุ
ตอนที่ 1 ข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถาม
1. สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
กรรมการประจําคณะตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การจัดตั้งหน่วยงาน
ระดับคณะในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
2. ช่วงเวลาการดํารงตําแหน่งผูบ้ ริหารหรือได้รบั การแต่งตั้งเป็นผูเ้ ข้าร่วมประชุมระหว่าง
ปีการศึกษา 2556
กรุณาทําเครื่องหมาย √ ลงใน ให้ตรงกับเดือนทีท่ า่ นดํารงตําแหน่ง
มิ.ย.
56

ก.ค.
56

 

ส.ค.
56

ก.ย.
56

ต.ค.
56

พ.ย.
56

ธ.ค.
56

ม.ค.
57

ก.พ.
57

มี.ค.
57

เม.ย.
57

พ.ค.
57

 









  



ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะ และการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
2.1 การปฏิบัติงานตามบทบาทอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะ : พิจารณาภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรมการประจําคณะ ในปีการศึกษา 2556 (มิ.ย.56 - พ.ค.57)
ระดับการปฏิบตั งิ าน
ที่
ความคิดเห็น
มาก ปาน
ควร ไม่มี
มาก
น้อย
ทีส่ ดุ
กลาง ปรับปรุง ความเห็น
1. คณะกรรมการประจําคณะ เข้าใจบทบาท อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การจัดตั้งหน่วยงานระดับคณะในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
2. คณะกรรมการประจําคณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการดําเนินการตามอํานาจ หน้าที่ ตามข้อ 11 ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การจัดตั้งหน่วยงานระดับคณะในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
2.1 วางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัย
2.2 พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดที่เกี่ยวกับหลักสูตรสําหรับ
คณะ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
2.3 พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายในคณะตามทีส่ ภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณของคณะ เพื่อเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย
2.5 กํากับการบริหารงานของคณะให้เป็นไปด้วยความคล่องตัวและ
มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าของคณะ
2.7 พิจารณาจัดสรรหรือสนับสนุนให้มีการจัดสรรทุนแก่นักศึกษา
และทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรรวมทั้งเพื่อการวิจัยของ
ผู้ปฏิบัติงานในคณะ

ที่

ความคิดเห็น

ระดับการปฏิบตั งิ าน
มาก ปาน
ควร ไม่มี
มาก
น้อย
ทีส่ ดุ
กลาง ปรับปรุง ความเห็น

2.8 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานชุดต่างๆ หรือ
มอบหมายบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือกระทําการใด ที่อยูใ่ น
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการคณะฯ
2.9 หน้าทีอื่นๆ ได้แก่ ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี
3. คณะกรรมการประจําคณะฯ ได้ทาํ หน้าที่ในการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/
แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะวิชา/ภาควิชา/หน่วยงานเพื่อให้การดําเนินงาน
ของคณะวิชาเป็นไปตามทิศทาง เป้าหมายทีค่ ณะกรรมการประจําคณะกําหนด ในด้านต่างๆต่อไปนี้
3.1 ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
3.2 ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์
3.3 ด้านการบริหารทางวิชาการ
3.4 ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3.5 ด้านการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
3.6 ด้านวิเทศน์สัมพันธ์
3.7 ด้านการประชาสัมพันธ์
3.8 ด้านการเงิน งบประมาณ
3.10 ด้านการจัดการความรู้
3.11 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก
3.12 ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3.13 ด้านกายภาพ
3.14 การบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
4. คณะกรรมการประจําคณะได้กาํ กับติดตามการดําเนินงานของคณะ/สาขา/หน่วยงาน ตามมติทที่ ี่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมอบหมายและให้ข้อเสนอแนะ
5. ผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะ มีผลสัมฤทธิแ์ ละมีความสอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมาย และ
แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี ที่คณะกรรมการประจําคณะกําหนด
6. คณะกรรมการประจําคณะได้ทําหน้าที่ในการวางระเบียบและข้อบังคับภายในคณะตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
7. คณะกรรมการประจําคณะ ได้ทาํ หน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรคการดําเนินงานของคณะวิชา/หน่วยงาน
8. คณะกรรมการประจําคณะได้ตดิ ตามให้คณะและภาควิชาพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับการปฏิบตั งิ าน
ที่

ความคิดเห็น

มาก ปาน
ควร ไม่มี
มาก
น้อย
ทีส่ ดุ
กลาง ปรับปรุง ความเห็น
9. คณะกรรมการประจําคณะได้ดําเนินการบริหารจัดการคณะวิชา/หน่วยงาน สอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาล 10 ข้อ ดังต่อไปนี้
9.1 หลักประสิทธิผล
9.2 หลักประสิทธิภาพ
9.4 หลักการตอบสนอง
9.4 หลักภาระรับผิดชอบ
9.5 หลักความโปร่งใส
9.6 หลักการมีส่วนร่วม
9.7 หลักการกระจายอํานาจ
9.8 หลักนิติธรรม
9.9 หลักความเสมอภาค
9.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตามบทบาทอํานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการประจําคณะ

2.2 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ : พิจารณาภาพรวมการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ที่ผ่านมาในปีการศึกษา 2556 (1 มิ.ย. 56 - 31 พ.ค. 57) โปรดให้คาํ แนะนําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดประชุม
ระดับความพึงพอใจ
ข้อ
รายการ
มาก
ปาน
ควร
ไม่มี
มาก
น้อย
ทีส่ ดุ
กลาง
ปรับปรุง ความเห็น
1 ความเหมาะสมของความถี่ในการจัดประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
2 ความเหมาะสมของการประชุมกําหนดให้มกี ารส่งวาระ
ล่วงหน้าอย่างน้อย7วันก่อนการประชุม
3 ความเหมาะสมของจํานวนวาระการประชุมแต่ละครั้ง
4 ความเหมาะสมของเอกสาร ข้อมูล ประกอบวาระการ
พิจารณาเพียงพอต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการ
ประจําคณะ
5 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะแต่ละครั้ง
6 ในภาพรวมคณะกรรมการประจําคณะมีการเตรียมตัว

ล่วงหน้าก่อนการประชุม
ข้อ

รายการ

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
ควร
ไม่มี
มาก
น้อย
ทีส่ ดุ
กลาง
ปรับปรุง ความเห็น

8 ความเหมาะสมของการเผยแพร่รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมเกีย่ วกับการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

