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หลักการวาดวยการประเมินผลการบริหารงานของ คณะกรรมการประจําคณะและ
หนวยงานเทยีบเทา และผูบริหารระดบัคณะและหนวยงานเทยีบเทา

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร 
 

ปจจัยสําคัญที่สรางเสริมความเจริญกาวหนาขององคกร คือ คณะกรรมการประจําคณะ/หนวยงาน 

และผูบริหารของคณะ/หนวยงานนั้น ๆ หากคณะกรรมการประจําคณะ/หนวยงาน และผูบริหารของคณะ/

หนวยงานมีวิสัยทัศน มีการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากร สนับสนุนให

บุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการอยางเหมาะสม เปนผูนําที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอองคกรและ

สังคม มีความสามารถในการตัดสินใจรวมทั้งการแกปญหา และกํากับติดตามผลการดําเนินงานของคณะ/

หนวยงานไปในทิศทางที่ถูกตองและมีการพัฒนาอยางเปนระบบ   

นอกจากการบริหารงานแลว การประเมินผลการบริหารงานถือวาเปนกระบวนการที่สําคัญของการ

พัฒนาและสรางความเขมแข็งขององคกร ดวยเหตุนี้ ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในคราว

ประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 3 กุมภาพันธ 2554 จึงมีมติใหกําหนดหลักการวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการประจําคณะ/หนวยงานเทียบเทา และผูบริหารระดับคณะ/หนวยงานเทียบเทาของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อชวยใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจําคณะ/หนวยงานเทียบเทา และ

ผูบริหารระดับคณะ/หนวยงานเทียบเทา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  และเพื่อจะไดรับขอมูลยอนกลับ

วาไดปฏิบัติหนาที่และบริหารงานตามพันธกิจขององคกร และไดบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลหรือไม

เพียงใด รวมทั้งจะไดรับทราบขอแนะนําที่เปนประโยชนจากการประเมิน  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ขอ 1 วัตถุประสงค 
 1.1  เพื่อประเมินผลการบริหารงานของคณะกรรมการประจําคณะและหนวยงานเทียบเทาของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

1.2  เพื่อประเมินผลการบริหารงานของผูบริหารระดับคณะและหนวยงานเทียบเทาของมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร   

 
ขอ 2 ระยะเวลาการประเมิน 
 ใหประเมินทุกปการศึกษา อยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง  

ขอ 3 ประเด็นหลักในการประเมิน 
 3.1  การประเมินผลการบริหารงานของคณะกรรมการประจําคณะและหนวยงานเทียบเทา 

ประกอบดวย 

3.1.1 การประเมินบทบาทคณะกรรมการประจําคณะตามที่กําหนดไวใน พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร พ.ศ. 2522 ในประเด็นหลักตอไปนี้  

1) การพิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัยโดย

ใหสอดคลองกับมาตรฐานที่ สกอ.กําหนด 

2) การพิจารณากําหนดระเบียบและขอบังคับทางการศึกษาของคณะที่ไมขัดตอระเบียบ

และขอบังคับของสภา รวมทั้งกําหนดระเบียบและออกขอบังคับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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3) การวางแผนงานของคณะเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม 

และการทํานุบํารุงและถายทอดคุณคาทางศิลปะและวัฒนธรรมใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

4) การกลั่นกรองและพิจารณาเสนอการกําหนดตําแหนงทางวิชาการเพื่อการแตงตั้งและ

ถอดถอนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ 

ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ในคณะตอมหาวิทยาลัย 

5) การพิจารณาเสนองบประมาณประจําปของมหาวิทยาลัย 

6) การใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอคณบดี และปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณบดี

มอบหมาย 

สําหรับหนวยงานเทียบเทา เชน สถาบัน ศูนย สํานัก ใหประเมินคณะกรรมการประจํา

หนวยงานตามบทบาทหนาที่กําหนดไวในขอบังคับวาดวยการบริหารงานของหนวยงานนั้น ๆ  

 

3.1.2 การประเมินบทบาทคณะกรรมการประจําคณะและหนวยงานเทียบเทาตามกรอบทิศ

ทางการดําเนินงานของคณะและหนวยงานเทียบเทา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในประเด็นหลักตอไปนี้ 

1) การกําหนดใหมีแผนการดําเนินงานระยะสั้นหรือแผนประจําป และแผนการดําเนินงาน

ระยะยาวหรือแผนปฏิบัติการเพื่อสะทอนใหเห็นถึงทิศทางของคณะ/หนวยงานที่ชัดเจน 

2) การกําหนดใหมีกระบวนการในการจัดทําแผนงานที่เหมาะสม มีขอมูลสนับสนุนที่

เพียงพอตอการพิจารณากําหนดหรือทบทวนแผนการดําเนินงาน รวมถึงการกําหนดใหมีแผนการดําเนินงานที่

ชัดเจน ครบถวน และแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

3) การมีสวนรวมของคณะกรรมการประจําคณะ/หนวยงานในการกําหนด ทิศทาง กลยุทธ

และนโยบายของคณะ/หนวยงานในการดําเนินภารกิจหลัก 

4) การมีสวนรวมของคณะกรรมการประจําคณะ/หนวยงานในการกําหนด ทิศทาง กลยุทธ

และนโยบายของคณะ/หนวยงานในการประกันคุณภาพการศึกษา หรือ คุณภาพการดําเนินงาน 

5) การจัดใหมีและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญโดยเฉพาะในเรื่อง การ

บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการจัดการสารสนเทศ และระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

6) การดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวใหเปนไปตามเปาหมาย 

โดยจัดใหมีระบบการรายงานผลการดําเนินงาน ทั้งทางการเงินและไมใชทางการเงินที่สําคัญอยางสม่ําเสมอ 

ครบถวน มีคุณภาพและเปนประโยชนตอการตัดสินใจ 

7) คณะกรรมการประจําคณะและหนวยงานเทียบเทาไดมีการติดตาม/กํากับดูแลผลการ

ดําเนินงานทั้งดานภารกิจหลักและดานการเงินอยางมีประสิทธิผล 

8) การมีสวนรวมของคณะกรรมการประจําคณะและหนวยงานเทียบเทาในการแสดงความ

คิดเห็นหรือขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 

9)  การจัดประชุมของคณะกรรมการประจําคณะและหนวยงานเทียบเทามีกําหนดการ

ประชุมคณะกรรมการลวงหนา และสม่ําเสมอทั้งป 

10) การเปดเผยรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะและหนวยงานเทียบเทา
รวมทั้งขอมูลที่สําคัญที่เปนผลจากการประชุม ทั้งในดานการเงินและไมใชการเงินอยางถูกตอง เชื่อถือได 
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เพียงพอและทันตอเหตุการณ ทําใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถใชเปนชองทางในการติดตาม การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการและคณะผูบริหารได 

11) การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะและหนวยงานเทียบเทาเพื่อหา

ประเด็นสําคัญที่คณะกรรมการ ฯ ควรจะปรับปรุงแกไข และการนําผลประเมินตนเองไปใชประโยชน 

12) การนําผลประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะและหนวยงานเทียบเทาแจง

ใหคณะกรรมการประจําคณะและหนวยงานเทียบเทารับทราบรวมกันอยางเปนทางการ 

 

3.2  การประเมินผลการบริหารงานของผูบริหารระดับคณะและหนวยงานเทียบเทา เปนการประเมิน  2 

สวน คือ สวนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และ สวนที่ 2 การประเมินสมรรถนะในการบริหารงาน  

3.2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ในประเด็นหลักตอไปนี้ 

1)  การมีบทบาทในการเปนผูนําและผูกําหนดทิศทางขององคกร 
2)  การสรางความเปนเอกภาพขององคกร 
3)  การจัดทําแผนพัฒนาองคกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่เหมาะสมและนําสูการ

ปฏิบัติไดจริง 
4)  การนําขอแนะนําหรือนโยบายจากมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5)  การบริหารบุคคล รวมทั้งการประเมินงานดานอื่นๆ ในการดูแลและจัดการทรัพยากร
บุคคล การกําหนดภาระงาน การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพและหลากหลาย 

6)  การบริหารงานที่เปนไปตามวัตถุประสงคขององคกร และมีผลการดําเนินงานที่บรรลุ
เปาหมายตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก 

7)  การบริหารจัดการดวยความประหยัด มีประสิทธิภาพ มีการจัดสรรทรัพยากรที่
สอดคลองกับแผนงาน สามารถบริหารงานที่มีประสิทธิผลตามวัตถุประสงคขององคกร 

8)  การใชวิธีการหรือกลไกในการติดตามความคืบหนาของงานอยางมีประสิทธิภาพ 

9)  การสื่อสารหรือสรางความเขาใจกับคนในองคกรอยางทั่วถึง  
10)  ประสิทธิภาพโดยรวมในการบริหารงานของผูบริหารระดับคณะและหนวยงาน

เทียบเทา 

3.2.2 การประเมินสมรรถนะในการบริหารงาน ซึ่งเปนการประเมินเชิงพฤติกรรมการบริหารงานที่ยึด

หลักธรรมภิบาล 10 ประการ โดยคํานึงถึงประโยชนขององคกรและผูมีสวนไดสวนเสีย ในประเด็นหลักตอไปนี้ 

1) การบริหารงานที่มุงเนนประสิทธิผล  คือ ผลการปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย

ของแผนการปฏิบัติราชการ มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม

ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

2)  การบริหารงานที่มุงเนนประสิทธิภาพ คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มี

การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมใหองคกรสามารถ

ใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

3)  การบริหารงานที่มุงเนนการตอบสนอง คือ การใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด และสรางความเชื่อม่ัน ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการ

ของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง 
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4) การบริหารงานดวยความรับผิดชอบตอองคการและปญหาสาธารณะ คือ การแสดงความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับที่

สนองตอความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

5) การบริหารงานดวยความโปรงใส คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเมื่อมีขอ

สงสัย และสามารถเขาถงึขอมูลขาวสาร และขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตาง ๆ และสามารถ

ตรวจสอบได 

6) การบริหารงานโดยใชหลักการมีสวนรวม คือ กระบวนการที่ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาส

ไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือ ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ 

รวมคิดแนวทางรวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนา 

7) การบริหารงานโดยใชหลักการกระจายอํานาจ คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 

และภารกิจใหแกผูรวมงานบริหารอยางเหมาะสม มุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูมีสวนได

สวนเสีย มีการปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดีขององคกร 

8) การบริหารงานโดยใชหลักนิติธรรม คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ใน

การบริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 

9) การบริหารงานโดยใชหลักความเสมอภาค  คือ การสงเสริมการดําเนินงานใหผูที่มีสวนไดสวน

เสียทั้งภายในและภายนอกองคกรไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ  

10)  การบริหารงานโดยมุงเนนฉันทามติ คือ การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย

ที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่ไดรับประโยชนและ

เสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรง 

 
ขอ 4 ผูทําหนาที่การประเมิน  
 4.1  การประเมินผลการบริหารงานของคณะกรรมการประจําคณะและหนวยงานเทียบเทา ให

ดําเนินการในรูปแบบการประเมินตนเอง 

4.2  การประเมินผลการบริหารงานของผูบริหารระดับคณะและหนวยงานเทียบเทา มีองคประกอบผูทํา

หนาที่ประเมิน 2 สวน คือ  

 4.2.1  ใหคณะกรรมการประจําคณะและหนวยงานเทียบเทากําหนดผูที่จะทําหนาที่เปน

ประธานในการประเมินและองคประกอบของกรรมการประเมิน  สําหรับวิทยาเขตที่มีขอบังคับวาดวยการ

บริหารงานที่มีลักษณะพิเศษ ใหรองอธิการบดีวิทยาเขตมีสวนรวมในการประเมินดวย  

 4.2.2 ใหผูบังคับบัญชาสูงสุดเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับคณะและ

หนวยงานเทียบเทาในรอบปการศึกษานั้น 

  ผลการประเมินผูบริหารระดับคณะและหนวยงานเทียบเทาไดจากคาเฉลี่ยผลการประเมิน

จากผูประเมินตามองคประกอบขางตน (4.2.1 - 4.2.2)  
 

ขอ 5 วิธีและเกณฑการปฏิบัติ 
5.1  ใหผูทําหนาที่ประเมินยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร ใชหลักการที่มุงเนน 

การใหขอมูลยอนกลับที่ตรงกับความเปนจริง และการใหขอเสนอแนะอยางสรางสรรค เพื่อประโยชนในการนําผล

การประเมินไปใชในการพัฒนา หรือปรับปรุงองคกรใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง  
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5.2  ใหการประเมินผลการบริหารงานในแตละรอบการประเมิน แลวเสร็จกอนส้ินปการศึกษา สําหรับ

การรายงานผลการประเมินใหดําเนินการดังนี้ 

5.2.1  การประเมินผลการบริหารงานของคณะกรรมการประจําคณะและหนวยงานเทียบเทา  ให

รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะและหนวยงานเทียบเทาตอที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะรับทราบรวมกันอยางเปนทางการ  

5.2.2  การประเมินผลการบริหารงานของผูบริหารระดับคณะและหนวยงานเทียบเทา  ใหประธาน

ในการประเมินรายงานผลการประเมินตออธิการบดี 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนาทีข่อง 
คณะกรรมการประจาํคณะและหนวยงานเทียบเทา 

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร 
คําช้ีแจง    

แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความคิดเห็นและความคาดหวังตอการปฏิบัติตามบทบาท

หนาที่ของคณะกรรมการประจําคณะและหนวยงานเทียบเทา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

1. ขอมูลจากการแสดงความคิดเห็นจะนํามาประเมินผลเปนภาพรวมโดยไมมีการเปดเผยขอมูล

การแสดงความคิดเห็นเปนรายบุคคล 

2. ผลการวิเคราะหขอมูลจะนําไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการประจํา

คณะและหนวยงานเทียบเทา ดังนั้นการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงจะทําใหคณะกรรมการ ฯ สามารถ

ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําไปใชในการกําหนดทิศทางเพื่อใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาองคกร 

3. แบบประเมิน มีทั้งหมด 3 สวน คือ สวนที่ 1 การประเมินบทบาทคณะกรรมการประจําคณะ

ตามที่กําหนดไวใน พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2522 สวนที่ 2 การประเมินบทบาทคณะกรรมการ

ประจําคณะและหนวยงานเทียบเทา ตามกรอบทิศทางการดําเนินงานของคณะ หนวยงาน และ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  สวนที่ 3 ความคาดหวังและขอเสนอแนะ 

4. ใหทําเครื่องหมาย  ในชองวางใหตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน และใหขอสังเกตหรือ

ขอเสนอแนะตามความเห็นของทานตอประเด็นนั้น ๆ 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด -------------------------------------->นอยที่สุด ประเด็นหลักในการประเมิน 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

ไมสามารถ

ประเมิน 

ได  

สวนที่ 1 การประเมินบทบาทคณะกรรมการประจํา

คณะตามที่กําหนดไวใน พ.ร.บ.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2522 

           

1. การพิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตร

เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัยโดยใหสอดคลองกับ

มาตรฐานที่สกอ.กําหนด 

           

2. การพิจารณากําหนดระเบียบและขอบังคับทางการ

ศึกษาของคณะที่ไมขัดตอระเบียบและขอบังคับของ

สภารวมทั้งกําหนดระเบียบและออกขอบังคับอื่น

ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

           

3. การวางแผนงานของคณะเกี่ยวกับการศึกษา การ

วิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุ

           

                                                 
 ตัวเลือก “ไมสามารถประเมินได” ใชในกรณีท่ีผูประเมินเปนกรรมการชุดใหมยังไมมีขอมูลประกอบการประเมิน  หรือ ใชใน

กรณีท่ีประเด็นหลักนั้น ๆ ยังไมถึงรอบประเมิน 
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ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด -------------------------------------->นอยที่สุด ประเด็นหลักในการประเมิน 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

ไมสามารถ

ประเมิน 

ได  

บํารุงและถายทอดคุณคาทางศิลปะและวัฒนธรรม

ใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

4. การกลั่นกรองและพิจารณาเสนอการกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการเพื่อการแตงตั้งและถอดถอน

ศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารย

เกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย

พิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย

พิเศษ ในคณะตอมหาวิทยาลัย 

           

5. การพิจารณาเสนองบประมาณประจําปของ

มหาวิทยาลัย 

           

6. การใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอคณบดี และ

ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 

           

สวนที่ 2 การประเมินบทบาทคณะกรรมการประจํา
คณะและหนวยงานเทียบเทา ตามกรอบทิศ
ทางการดําเนินงานของหนวยงาน และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

           

1. การกําหนดใหมีแผนการดําเนินงานระยะสั้นหรือ

แผนประจําป และแผนการดําเนินงานระยะยาวหรือ

แผนปฏิบัติการเพื่อสะทอนใหเห็นถึงทิศทางของ

คณะและหนวยงานเทียบเทาที่ชัดเจน 

           

2. การกําหนดใหมีกระบวนการในการจัดทําแผนงานที่

เหมาะสม  มีขอมูลสนับสนุนที่ เพียงพอตอการ

พิจารณากําหนดหรือทบทวนแผนการดําเนินงาน 

รวมถึงการกําหนดใหมีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน 

ครบถวน และแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

           

3. การมีสวนรวมของคณะกรรมการประจําคณะและ

หนวยงานเทียบเทาในการกําหนด ทิศทาง กลยุทธ

และนโยบายของคณะ /หนวยงานในการดําเนิน

ภารกิจหลัก 

           

4. การมีสวนรวมของคณะกรรมการประจําคณะและ

หนวยงานเทียบเทาในการกําหนด ทิศทาง กลยุทธ

และนโยบายของคณะ/หนวยงานในการประกัน

คุณภาพการศึกษา หรือ คุณภาพการดําเนินงาน 

           

5. การจัดใหมีและทบทวนความเพียงพอของ            
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ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด -------------------------------------->นอยที่สุด ประเด็นหลักในการประเมิน 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

ไมสามารถ

ประเมิน 

ได  

ระบบงานที่สําคัญโดยเฉพาะในเรื่อง การบริหาร

ความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายใน ระบบการจัดการสารสนเทศ และระบบ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

6. การดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาวใหเปนไปตามเปาหมาย โดยจัดใหมีระบบ

การรายงานผลการดําเนินงาน ทั้งทางการเงินและ

ไมใชทางการเงินที่สําคัญอยางสม่ําเสมอ ครบถวน 

มีคุณภาพและเปนประโยชนตอการตัดสินใจ 

           

7. คณะกรรมการประจําคณะและหนวยงานเทียบเทา

ไดมีการติดตาม/กํากับดูแลผลการดําเนินงานทั้ง

ดานภารกิจหลักและดานการเงินอยางมีประสิทธิผล 

           

8. การมีสวนรวมของคณะกรรมการประจําคณะและ

หนวยงานเทียบเทาในการแสดงความคิดเห็นหรือ

ขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 

           

9. การจัดประชุมของคณะกรรมการประจําคณะและ

หนวยงานเทียบเทามีกําหนดการประชุม

คณะกรรมการลวงหนา และสม่ําเสมอทั้งป 

           

10. การเปดเผยรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะและหนวยงานเทียบเทารวมทั้งขอมูลที่
สําคัญที่เปนผลจากการประชุม ทั้งในดานการเงิน
และไมใชการเงินอยางถูกตอง เชื่อถือได เพียงพอ
และทันตอเหตุการณ ทําใหผูมีสวนไดสวนเสีย
สามารถใชเปนชองทางในการติดตาม การ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะผูบริหารได 

           

11. การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะ
และหนวยงานเทียบเทา เพื่อหาประเด็นสําคัญที่

คณะกรรมการ ฯ ควรจะปรับปรุงแกไข และการนํา

ผลประเมินตนเองไปใชประโยชน 

           

12. การนําผลประเมินตนเองของคณะกรรมการประจํา
คณะและหนวยงานเทียบเทาแจงใหคณะกรรมการ

ประจําคณะและหนวยงานเทียบเทารับทราบรวมกัน

อยางเปนทางการ 
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สวนที่ 3   ความคาดหวังและขอเสนอแนะ  

1. ทานคาดหวังวาคณะกรรมการประจําคณะคณะและหนวยงานเทียบเทา ควรมีบทบาทหนาที่อื่น

ใดที่นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน  

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

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

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

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

2. ขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่ทานเห็นวามีประโยชนตอการทําหนาที่ของคณะกรรมการประจําคณะและ

หนวยงานเทียบเทา 

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

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

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

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

................................................................................................. ...................................................................... ................... 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนาทีข่อง 
ผูบริหารระดบัคณะและหนวยงานเทยีบเทา 

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร 

 
คําช้ีแจง    

แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความคิดเห็นและความคาดหวังของบุคลากร ผูมีสวน

เกี่ยวของ ตอการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารระดับคณะและหนวยงานเทียบเทา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ขอมูลจากการแสดงความคิดเห็นจะนํามาประเมินผลเปนภาพรวมโดยไมมีการเปดเผยขอมูล

การแสดงความคิดเห็นเปนรายบุคคล 

2. ผลการวิเคราะหขอมูลจะนําไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของผูบริหารระดับคณะ

และหนวยงานเทียบเทาในภาพรวมเทานั้น ดังนั้นการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงจะทําใหผูบริหาร ฯ 

สามารถปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําไปใชในการกําหนดทิศทาง

เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาองคกร 

3. แบบประเมิน มีทั้งหมด 3 สวน คือ สวนที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สวนที่ 2 การ

ประเมินสมรรถนะการบริหารงาน  และสวนที่ 3 ความคาดหวังและขอเสนอแนะ  

สวนที่ 1   การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 

ใหทําเครื่องหมาย  ในชองวางใหตรงกับระดับความคิดเห็นของทานที่มีตอผลงานการดําเนินงานตาม

ภารกิจของผูบริหารระดับคณะและหนวยงานเทียบเทา ที่เปนการผลักดันใหองคกรบรรลุผลสัมฤทธิ์ในประเด็น

นั้น ๆ 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด -------------------------------------->นอยที่สุด ประเด็นหลักในการประเมิน 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

ไมสามารถ

ประเมิน 

ได  

1. การมีบทบาทในการเปนผูนําและผูกําหนดทิศทาง
ขององคกร 

           

2. การสรางความเปนขององคกร            

3. การจัดทําแผนพัฒนาองคกรทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว ที่เหมาะสมและนําสูการปฏิบัติไดจริง 

           

4. การนําขอแนะนําหรือนโยบายจากมหาวิทยาลัยสู
การปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

           

5. การบริหารบุคคล รวมทั้งการประเมินงานดานอื่น ๆ 
ในการดูแลและจัดการทรัพยากรบุคคล การกําหนด
ภาระงาน  การสรรหา และการคัดเลือกบุคคลที่มี

           

                                                 
 ตัวเลือก “ไมสามารถประเมินได” ใชในกรณีท่ีผูประเมินเปนกรรมการชุดใหมยังไมมีขอมูลประกอบการประเมิน  หรือ ใชใน

กรณีท่ีประเด็นหลักนั้น ๆ ยังไมถึงรอบประเมิน 
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ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด -------------------------------------->นอยที่สุด ประเด็นหลักในการประเมิน 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

ไมสามารถ

ประเมิน 

ได  

คุณภาพและหลากหลาย 

6. การบริหารงานที่เปนไปตามวัตถุประสงคขององคกร 
และมีผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมายตาม
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก 

           

7. การบริหารจัดการดวยความประหยัด มี
ประสิทธิภาพ มีการจัดสรรทรัพยากรที่สอดคลองกับ
แผนงาน สามารถบริหารงานที่มีประสิทธิผลตาม
วัตถุประสงคขององคกร 

           

8. การใชวิธีการหรือกลไกในการติดตามความคืบหนา
ของงานอยางมีประสิทธิภาพ 

           

9. การสื่อสารหรือสรางความเขาใจกับคนในองคกร
อยางทั่วถึง  

           

10. ประสิทธิภาพโดยรวมในการบริหารงานของผูบริหาร
ระดับคณะและหนวยงาน 

           

 

สวนที่ 2  การประเมินสมรรถนะการบริหาร 
  

ใหทําเครื่องหมาย  ในชองวางใหตรงกับระดับความคิดเห็นของทานที่มีตอพฤติกรรมการบริหารงาน

ของผูบริหารระดับคณะและหนวยงานเทียบเทา  ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการที่ดี 10 

องคประกอบ ดังตอไปนี้  

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด -------------------------------------->นอยที่สุด ประเด็นหลักในการประเมิน 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

ไมสามารถ

ประเมิน 

ได  

1. การบริหารงานที่มุงเนนประสิทธิผล  คือ ผลการ

ปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ

แผนการปฏิบัติราชการ มีกระบวนการปฏิบัติงาน

และระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม

ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่องและ

เปนระบบ 

           

2. การบริหารงานที่มุงเนนประสิทธิภาพ คือ การ

บริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มี

           

                                                 
 ตัวเลือก “ไมสามารถประเมินได” ใชในกรณีท่ีผูประเมินเปนกรรมการชุดใหมยังไมมีขอมูลประกอบการประเมิน  หรือ ใชใน

กรณีท่ีประเด็นหลักนั้น ๆ ยังไมถึงรอบประเมิน 
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ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด -------------------------------------->นอยที่สุด ประเด็นหลักในการประเมิน 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

ไมสามารถ

ประเมิน 

ได  

การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิค

และเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให

องคกรสามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงาน

และระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา

ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ

เพื่อตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

3. การบริหารงานที่มุงเนนการตอบสนอง คือ การ

ใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลา

ที่กําหนด และสรางความเชื่อม่ัน ความไววางใจ 

รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการ

ของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมี

ความแตกตาง 

           

4. การบริหารงานดวยความรับผิดชอบตอองคการและ

ปญหาสาธารณะ คือ การแสดงความรับผิดชอบใน

การปฏิบัติหนาที่และผลงานตอเปาหมายที่กําหนด

ไวโดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับที่สนอง

ตอความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดง

ถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหา

สาธารณะ 

           

5. การบริหารงานดวยความโปรงใส คือ กระบวนการ

เปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย 

และสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร และขั้นตอนใน

การดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตาง ๆ และ

สามารถตรวจสอบได 

           

6. การบริหารงานโดยใชหลักการมีสวนรวม คือ 

กระบวนการที่ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาสได

เขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดง

ทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือ ประเด็นที่สําคัญที่

เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวม

ในกระบวนการตัดสินใจ  และรวม

กระบวนการพัฒนา 

           

7. การบริหารงานโดยใชหลักการกระจายอํานาจ คือ 

การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ

ภารกิจใหแกผูรวมงานบริหารอยางเหมาะสม 

           



 13 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด -------------------------------------->นอยที่สุด ประเด็นหลักในการประเมิน 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

ไมสามารถ

ประเมิน 

ได  

มุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผู

มีสวนไดสวนเสีย มีการปรับปรุงกระบวนการ และ

เพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดีขององคกร 

8. การบริหารงานโดยใชหลักนิติธรรม คือ การใช

อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ในการ

บริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 

และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 

           

9. การบริหารงานโดยใชหลักความเสมอภาค  คือ การ

สงเสริมการดําเนินงานใหผูที่มีสวนไดสวนเสียทั้ง

ภายในและภายนอกองคกรไดรับการปฏิบัติและ

ไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดยไมมีการเลือก

ปฏิบัติ 

           

10. การบริหารงานโดยมุงเนนฉันทามติ คือ การหา

ขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่

เกี่ยวของ ซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใช

กระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่

ไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่

ไดรับผลกระทบโดยตรง 

           

 
สวนที่ 3   ความคาดหวังและขอเสนอแนะ  

1. ทานคิดวาผูบริหารระดับคณะและหนวยงานเทียบเทาควรมีคุณสมบัติเดนอยางไรที่มีความสําคัญ

ยิ่งตอการบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไปในอนาคต  

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

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

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

2. ส่ิงที่คณะและหนวยงานเทียบเทาควรดําเนินการเพิ่มเติม  

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

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

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

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

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




