
IQA 5.1 เกณฑขอที่ 4 (ระดับคณะวิชาและสถาบัน)   
 
 

เเบบประเมินตนเองในการปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการบริหารของคณะวิชา/มหาวิทยาลัย................................................ 
ประจําปการศึกษา…………….. (1 ส.ค. ……. - 31 ก.ค. ………) 

คําช้ีแจง 1. แบบประเมินตนเองในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริหารของคณะวิชา/มหาวิทยาลัย ฉบับน้ี มีวัตถุประสงค
เพื่อใหคณะกรรมการบริหารของคณะวิชา/มหาวิทยาลัย คือ 

  
1.1) พิจารณาการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารของคณะวิชา/มหาวิทยาลัย ตามบทบาทหนาที่ที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 

  1.2) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการทํางานของคณะวิชา/มหาวิทยาลัย 

2. ขอบเขตของการประเมินคณะกรรมการบริหารของคณะวิชา/มหาวิทยาลัย พิจารณาจากอํานาจหนาที่ของคณะ
กรรมการบริหารของคณะวิชา/มหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ซ่ึงเปนการปฏิบัติหนาที่ระหวางปการศึกษา 25….. (1 สิงหาคม 25…… - 31 กรกฎาคม 
25……….) 

3. การรายงานผลการประเมิน ใหคณะกรรมการบริหารของคณะวิชา/มหาวิทยาลัย พิจารณาประเมินตนเอง และ
รายงานผลการประเมินตอมหาวิทยาลัยและสาธารณชน 

 

 
โปรดเลือกทําเคร่ืองหมาย √ ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด และกรุณาใหขอคดิเหน็และขอเสนอแนะอื่นๆ 
เพื่อพัฒนาหนวยงานและสถาบัน 
 
ตอนที่ 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม 

1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
  กรรมการบริหารของคณะวิชา           กรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย 
 

2. ความถี่ในการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะวิชา/มหาวิทยาลัย 
 - วาระปกติ......................ครั้ง  - วาระพิเศษ......................ครั้ง 

 
ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริหารของคณะวิชา/มหาวิทยาลัย และการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะวิชา/มหาวิทยาลัย 

2.1 การปฏิบัติงานตามบทบาทอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารของคณะวิชา/มหาวิทยาลัย: พิจารณาภาพรวมผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารของคณะวิชา/มหาวิทยาลัย ในปการศึกษา …………….. (ส.ค. ……………. – ก.ค. ……………..) 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติการ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

1. คณะกรรมการบริหารของคณะวิชา/มหาวิทยาลัย เขาใจบทบาท อํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการประจําคณะวิชา 
 

     

2. คณะกรรมการบริหารของคณะวิชา/มหาวิทยาลัย ไดมีสวนรวมในการดําเนินการตามอํานาจ หนาที่ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ดังน้ี 
2.1 วางนโยบายและแผนงานของคณะใหสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย      
2.2 พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดที่เก่ียวกับหลักสูตรสําหรับคณะ เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย      
2.3 พิจารณาวางระเบยีบและออกขอบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือ
เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

     



IQA 5.1 เกณฑขอที่ 4 (ระดับคณะวิชาและสถาบัน)   

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติการ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

2.4 พิจารณาเสนอเก่ียวกับการดํารงตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยในคณะตอมหาวิทยาลัย      
2.5 จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ      
2.6 สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแกสังคม และงานทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม      
2.7 ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกคณบด/ีผูบริหารสถาบัน      
2.8 ปฏิบัติหนาที่ตามที่คณบด/ีผูบริหารมอบหมาย      
3. คณะกรรมการบริหารของคณะวิชา/มหาวิทยาลัย ไดทาํหนาที่ในการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติงาน
ประจําป และใหขอเสนอแนะแกคณะวิชา/สาขาวิชา/หนวยงานเพื่อใหการดําเนินงานของคณะวิชาเปนไปตามทิศทาง เปาหมายที่กําหนด  
3.1 ดานหลักสูตรการเรียนการสอน      
3.2 ดานการวิจัยและสรางสรรค      
3.3 ดานการบริหารทางวิชาการ      
3.4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม      
3.5 ดานการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา      
3.6 ดานวิเทศนสัมพันธ      
3.7 ดานการประชาสัมพันธ      
3.8 ดานการเงิน งบประมาณ      
3.9 ดานการบริหารความเส่ียง      
3.10 ดานการจัดการความรู      
3.11การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก      
3.12 ดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล      
3.13 ดานกายภาพ      
3.14 การบรรลุตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัตงิาน      
4. คณะกรรมการบริหารของคณะวิชา/มหาวิทยาลัย ไดกํากับตดิตามการดําเนินงานของคณะ
วิชา/สาขาวิชา/หนวยงาน ตามมติที่ที่ประชุมมอบหมายและใหขอเสนอแนะ 

     

5. ผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะ/สถาบัน มีผลสัมฤทธ์ิและมีความสอดคลองกับ
ทิศทาง เปาหมาย และแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติราชการประจําป ทีกํ่าหนด 

     

6. คณะกรรมการบริหารของคณะวิชา/มหาวิทยาลัย ไดทาํหนาที่ในการวางระเบียบและ
ขอบังคับภายในหนวยงานตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

     

7. คณะกรรมการบริหารของคณะวิชา/มหาวิทยาลัย ไดทําหนาที่ในการสนับสนุนสงเสริมให
คําปรึกษา ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา อุปสรรคการดําเนินงานของคณะวิชา/หนวยงาน 

     

8. คณะกรรมการบริหารของคณะวิชา/มหาวิทยาลัย ไดติดตามใหคณะและหนวยงานพัฒนา
คณุภาพการศึกษาตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

     

9. คณะกรรมการบริหารของคณะวิชา/มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการบริหารจัดการคณะวิชา/หนวยงาน/สถาบัน สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล  10  ขอ  
9.1 หลักประสิทธิผล      
9.2 หลักประสิทธิภาพ      
9.3 หลักการตอบสนอง      
9.4 หลักภาระรับผิดชอบ      
9.5 หลักความโปรงใส      
9.6 หลักการมีสวนรวม      
9.7 หลักการกระจายอํานาจ      
9.8 นิติธรรม      
9.9 ความเสมอภาค      
9.10 มุงเนนฉันทามติ      



IQA 5.1 เกณฑขอที่ 4 (ระดับคณะวิชาและสถาบัน)   

          
2.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะวิชา/มหาวิทยาลัย: พิจารณาภาพรวมการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะวิชา/
มหาวิทยาลัย ที่ผานมาในปการศึกษา …………………… (ส.ค. ……. – ก.ค. ……..) โปรดใหคําแนะนําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดประชุม 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

1. ความเหมาะสมของความถี่ในการจัดประชุม      
2. กําหนดใหมีการสงวาระลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการประชุม      
3. ความเหมาะสมของจํานวนวาระการประชุมแตละครั้ง      
4. ความเหมาะสมของเอกสาร ขอมูล ประกอบวาระการพิจารณาเพียงพอตอการตัดสินใจ      
5. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชในการประชุมแตละครั้ง      
6. คณะกรรมการบริหารของคณะวิชา/มหาวิทยาลัย มีการเตรียมตัวลวงหนากอนการประชุม      
7. การจัดทํารายงานการประชุม มีความชัดเจน ครบถวน ถูกตอง ครอบคลุม      
8. ความเหมาะสมของการเผยแพรรายงานการประชุม      

 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอืน่ๆ ของคณะกรรมการบริหารของคณะวิชา/มหาวิทยาลัย 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 

 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  

ขอขอบคุณทุกทานที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบประเมินผลครั้งน้ี 


