
รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

รอบที่ ๒ (๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ : ระยะเวลา ๓ ป)ี 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ี
ของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานและการปฏิบัติหน้าท่ีของหัวหน้าส่วนงาน โดยการติดตามและประเมินผลจะครอบคลุม 3 มิติ   
ได้แก่ (1) ความคิดริเริ่มและความท้าทาย ( Initiative and Challenge) (2) ทักษะด้านการบริหารจัดการ 
(Managerial skills) (3) ธรรมาภิบาล (Governance) ) และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 9/2563 
เมื่อวันจันทร์ท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2563 อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประกอบด้วย 

๑. นายโสภณ  ภูเก้าล้วน      ประธาน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. นายเจษฎา  ช.เจริญยิ่ง      กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด  ชมภูนิช     กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๔. นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล      เลขานุการ 
รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

โดยมีหน้าท่ีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของหัวหน้าส่วนงาน         
พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาต่อไปนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์          
การกีฬา เมื่อวันศุกร์ท่ี ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีคณบดี            
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รอบท่ี ๒ (๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ : ระยะเวลา   
๓ ปี) โดยเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพร  ศศิมณฑลกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มาน าเสนอช้ีแจง
รายงานประเมินตนเอง พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่  

๑. ค ารับรองและค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ตามแผนปฏิบัติการ ๔ ปี            
(พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๒. รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รอบท่ี ๑ 
(๑ ปี ๖ เดือน) 

๓. ข้อมูลพื้นฐานของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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ประกอบกับรายงานประเมินตนเองโดยหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้จัดท า ได้แก่ มิติท่ี ๑ ความคิดริเริ่ม 
และความท้าทาย (Initiative and Challenge) มิติท่ี ๒ ทักษะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Skills) 
และสรุปการประเมินหัวหน้าส่วนงานโดยผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน ได้แก่ มิติท่ี ๒ ทักษะด้านการบริหารจัดการ 
(Managerial Skills) และมิติท่ี ๓ ธรรมาภิบาล (Governance) 

 อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา รอบท่ี ๑ (๑ ปี ๖ เดือน) เมื่อวันศุกร์ท่ี ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ 
เพื่อให้พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน ดังนี้ 
 ๑. ควรมีมาตรการรองรับจุดอ่อนของคณะในการสร้างทีมงาน ซึ่งขณะนี้การท างานเป็นทีม                
ยังค่อนข้างช้า ก าลังมีการปรับปรุงการท างานเป็นทีม ควรใช้ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็น
ศูนย์กลางในการสร้างทีมเวิร์คของคณะ 
 ๒. การสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาศักยภาพการกีฬากับสโมสร/สมาคมกีฬาต่างๆ ก าลังด าเนินการไป
อย่างมีทิศทาง ท้ังนี้อาจมีการพิจารณาเปิดคอร์สอบรมหรือจัด Open House ส าหรับผู้บริหาร 
 ๓. ควรต้ัง KPI เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการหารายได้จากศูนย์วิจัยฯ อย่างเป็นรูปธรรมและมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 
 ๔. ควรพัฒนาทักษะการเป็นนักบริหารเชิงยุทธศาสตร์เพิ่มขึ้น 
 ๕. Sport Science Hub เป็นการให้บริการท่ีมีประโยชน์มาก ควรส่งเสริมให้มีการใช้บริการให้มากขึ้น 
 ๖. งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ควรเร่งให้เป็นไปตามท่ีสโมสร สมาคม และองค์การกีฬาต่างๆ 
ประสงค์ 

ท้ังนี้ คณะกรรมการฯ ได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รอบท่ี ๒ (๓ ปี) โดยสรุปค่าเฉล่ียการประเมินของกรรมการท้ัง ๓ ท่าน พร้อมท้ัง
ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไว้ ดังนี้ 

มิติ องค์ประกอบ คะแนนเต็ม 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน 
กรรมการทั้ง ๓ ท่าน 

รอบที่ ๑ 
(๑ ปี ๖ เดือน) 

รอบที่ ๒ 
(๓ ปี) 

๑. ความคิดริเริ่มและความท้าทาย 
(Initiative and Challenge) 

แผน/ผลการด าเนินงาน ๕๐ ๔๕.๕ ๔๕.๗ 

๒. ทักษะด้านการบริหารจัดการ 
(Managerial Skills) 

ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
โดยการประเมินตนเอง 

๓๐ ๒๖ ๒๔.๗ 

ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
โดยผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน 

๓. ธรรมาภิบาล (Governance) แบบประเมินโดยผู้ปฏิบัติงาน 
ในส่วนงาน 

๒๐ ๑๙.๓ ๑๘.๘ 

รวม ๑๐๐ ๙๐.๘ ๘๙.๒ 
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ข้อสังเกตจากการน าเสนอชี้แจงรายงานประเมินตนเอง 
 ๑. คณบดีมีความตั้งใจในการน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ จากการประเมินรอบที่ ๑        
(๑ ปี ๖ เดือน) ไปใช้ปรับปรุงการบริหารงาน 
 ๒. ตัวชี้ว ัดส่วนใหญ่เป็นการรายงานผลงานประจ า (Routine) หรือ Performance Output           
โดยมีบางกิจกรรมที่ใช้รายงานผลการด าเนินงานในหลายตัวชี้วัด และเป็นกิจกรรมที่ไม่สะท้อนถึงผลลัพธ์ 
(Outcome) ของการด าเนินงาน 
 ๓. การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานภายในคณะในการประเมินคณบดีตามมิติท่ี ๒ ทักษะการบริหาร
จัดการ และมิติที่ ๓ ธรรมาภิบาล มีผู้เข้าร่วมประเมินค่อนข้างน้อย (มีผู้ประเมินจ านวน ๑๕ คน คิดเป็น         
ร้อยละ ๓๔.๘๘ จากจ านวนบุคลากรท้ังหมด)  
 ๔. คะแนนค่าเฉลี ่ยผลการประเมินคณบดีจากผู ้ปฏิบ ัต ิงานภายในคณะ รอบที่ ๒ (๓ ปี)                    
ไม่มีความแตกต่างจากการประเมินรอบที่ ๑ (๑ ปี ๖ เดือน) มากนัก การประเมินตามมิติที ่ ๒ คณะ
กรรมการฯ ได้ตั้งข้อสังเกตเกี ่ยวกับทักษะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Skills) ด้านการท างาน          
เป็นทีม (Teamwork) มีคะแนนการประเมินค่อนข้างต่ า (คะแนน ๒.๙๓)  

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ  
 ๑. ควรก าหนดตัวช้ีวัดท่ีแสดงถึงผลลัพธ์ของการปรับปรุงพัฒนาคณะท่ีชัดเจน รวมท้ังควรรายงาน
ผลการวัดความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการของคณะ เนื่องจากเป็น Outcome ที่เป็นประโยชน์ สามารถ
น าไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานต่อไปได้ 
 ๒. ปัญหาเรื่องการท างานเป็นทีมยังเป็นประเด็นหลักของคณะ ควรจัดกิจกรรมให้ผู้ปฏิบัติงาน        
ท าร่วมกัน ท่ีเป็นกิจกรรมซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจ การเปล่ียนทัศนคติ สร้างความมุ่งมั่นและพลังขับเคล่ือน  
ตลอดจนเสริมสร้างการท างานเป็นทีมได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 ๓. ควรเพิ่มการส่ือสารภายในคณะ หาวิธีการส่ือสารและถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องครบถ้วน 
ถึงผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

สิ่งที่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาต้องการให้มหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน 
 ๑. จัดสรรอัตราก าลังสายวิชาการ เนื่องจากคณะมีการขยายการด าเนินงานในทุกมิติ ท้ังด้านการ
สอน วิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้การด าเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีครอบคลุม          
ท้ังการพัฒนาสมรรถนะนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ การพัฒนาสุขภาพของประชาชนทุกวัย การพัฒนานวัตกรรม
ทางด้านกีฬาและสุขภาพ การบริหารจัดการกีฬาและ Sustainable Sports Tourism ท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ ซึ่งปัจจุบันอาจารย์ต่อ FTES ของคณะเกินจากท่ี สกอ. ก าหนด จาก ๑:๘ เป็น ๑:๒๐ การเพิ่มอัตรา
บุคลากรสายวิชาการจะช่วยให้คณะสามารถผลิตผลงานท่ีสร้างผลกระทบ ( Impact) และช่ือเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัย 
 ๒. พัฒนาระบบ IT และฐานข้อมูลท่ีมีข้อมูลผลการด าเนินงานในทุกมิติของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต 
และคณะ ให้เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายเดียวกัน อาทิ ข้อมูลด้านการศึกษา (ส านักบริหารการศึกษา) ข้อมูลด้าน
การวิจัย (สวพ.) ข้อมูลการเงินและงบประมาณ (กองคลัง) เป็นต้น เพื่อท่ีผู้บริหารทุกระดับจะสามารถน าข้อมูล
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ไปวิเคราะห์ประสิทธิผลของการด าเนินงานได้แบบ Real Time ช่วยท าให้เกิดการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว 
ตลอดจนลดการท างานซ้ าซ้อนและลดภาระงานของคณะท่ีมีบุคลากรน้อย 
 ๓. การจัดต้ังศูนย์รวบรวมนวัตกรรมบริการและนวัตกรรมทางด้านสุขภาพแบบบูรณาการ                    
เพื่อให้บริการทางด้านสุขภาพในรูปแบบของธุรกิจและเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการจริงโดยบูรณาการจาก        
ความเช่ียวชาญของคณะท่ีเกี่ยวข้องกับทางด้านสุขภาพของมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ นิสิต และศิษย์เก่า 
ร่วมด าเนินการ 

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณบดีของผู้ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ในมิติที่ ๒ และมิติที่ ๓ 

ส าหรับการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาของผู้ปฏิบัติงานในคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดแบบประเมินให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็น
และรวบรวมสรุปผลการประเมิน โดยผู้ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ตอบแบบประเมินจ านวน          
๑๕ คน จากผู้ปฏิบัติงานท้ังหมด ๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๘๘ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมิน
ตนเองของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พบว่ามีคะแนนเฉล่ียด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะด้าน         
การบริหารจัดการ ดังนี้ 

มิติท่ี ๒ ทักษะการบริหารจัดการ (คะแนนเต็ม ๕) 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผูป้ฏิบตัิงานใน
ส่วนงาน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผูป้ฏิบตัิงานใน
ส่วนงาน 

สมรรถนะหลกั  ๔.๑๗ ๓.๙๑ สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ๔.๓๓ ๓.๖๙ 

๑. I : Innovation ๔.๐๐ ๔.๑๓ ๑. L : Leadership ๔.๐๐ ๓.๒๗ 
๒. AM : Achievement 
Motivation 

๔.๐๐ ๔.๒๐ ๒. SS : Strategic Thinking and 
Strategic HR Direction 

๔.๐๐ ๓.๘๗ 

๓. Ka : Kasetsart 
Engagement 

๔.๐๐ ๔.๐๐ ๓. EC : Empowering and 
Coaching 

๔.๐๐ ๓.๕๓ 

๔. S : Self Development ๔.๐๐ ๓.๙๓ ๔. CM : Change Management ๕.๐๐ ๓.๗๓ 

๕. E : Ethics ๕.๐๐ ๔.๒๗ ๕. N : Networking ๔.๐๐ ๓.๗๓ 

๖. T :Teamwork ๔.๐๐ ๒.๙๓ ๖. RM : Resource Management ๕.๐๐ ๔.๐๐ 

 

 

 

 

 



 
 

- ๕ - 
 

ส าหรับมิติท่ีเกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาผู้ปฏิบัติงานได้ตอบแบบ
ประเมินและสรุปคะแนนเฉล่ียได้ ดังนี้ 

มิติท่ี ๓ ธรรมาภิบาล (คะแนนเต็ม ๕) 

ประเดน็ธรรมาภิบาล คะแนนเฉลี่ย 

๑. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  3.82 
๑.๑ สามารถด าเนินการด้านการให้บริการได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้  3.93 
๑.๒ สามารถสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจให้แก่ผู้รับบริการ  3.67 
๑.๓ สามารถตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ท่ีมีความหลากหลาย และมีความแตกต่างได้  

3.87 

๒. หลกัภาระความรับผดิชอบ (Accountability) 3.87 
๒.๑ แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี และผลงานต่อเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  3.93 

๒.๒ มีความรับผิดชอบต่อความคาดหวังของบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  3.60 
๒.๓ มีส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  4.07 
๓. หลักความโปร่งใส (Transparency) 3.77 
๓.๑ มีกระบวนการท างานท่ีเปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินกิจกรรม/แผนงานขององค์กรได้  

3.73 

๓.๒ บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรได้อย่างทั่วถึง ข้อมูลมีความ
ถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส าคัญที่บุคลากรควรรู้  

3.80 

ท้ังนี้ คณะกรรมการฯ ลงมติเห็นควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 

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

(นายโสภณ  ภูเก้าล้วน) 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
.......................................................................        ..................................................................... 
           (นายเจษฎา  ช.เจริญยิ่ง)                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด  ชมภูนิช) 
             ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก          รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน 
                    กรรมการ                กรรมการ 

 


