
รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

รอบท่ี ๑ (๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ : ระยะเวลา ๑ ปี ๖ เดือน) 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงผล          
การด าเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน โดยการติดตามและประเมินผลจะครอบคลุม ๓ มิติ 
ได้แก่ (๑) ความคิดริเริ่มและความท้าทาย ( Initiative and Challenge) (๒) ทักษะด้านการบริหารจัดการ 
(Managerial Skills) (๓) ธรรมาภิบาล (Governance) และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 

๑. รองศาสตราจารย์ พลเอกชุมพล  เปี่ยมสมบูรณ์ ประธาน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. ศาสตราจารย์สมชาติ  โสภณรณฤทธิ์ กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๓. รองศาสตราจารย์สมหวัง  ขันตยานุวงศ์ กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตข้ันสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

๔. นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล เลขานุการ 
รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

โดยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์           
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า 
ส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาต่อไปนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์         
และวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  รอบที่ ๑ (๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง ๒๖ มิถุนายน          
พ.ศ. ๒๕๖๔ : ระยะเวลา ๑ ปี ๖ เดือน) โดยเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพ  กัญญาค า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์ มาน าเสนอชี้แจงรายงานประเมินตนเอง พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่  

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

๒. แนวทางการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และข้อเสนอแนะจาก
สภามหาวิทยาลัย 

๓. ข้อมูลพื้นฐานของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
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ประกอบกับรายงานประเมินตนเองโดยหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้จัดท า ได้แก่ มิติที่ ๑ ความคิดริเริ่มและ
ความท้าทาย (Initiative and Challenge) มิติที่ ๒ ทักษะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Skills) และ
สรุปการประเมินหัวหน้าส่วนงานโดยผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน ได้แก่ มิติที่ ๒ ทักษะด้านการบริหารจัดการ 
(Managerial Skills) และมิติที่ ๓ ธรรมาภิบาล (Governance) 

อนึ่ ง  เนื่ องจากข้อบังคับฯ ได้ประกาศใช้หลังจากแต่ งตั้ ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์แล้ว และสภามหาวิทยาลัยได้เชิญคณบดีมาน าเสนอแผนการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม        
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะ เพ่ือให้พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการวางแผนการ 
บริหาร ดังนี้ 

๑. เนื่องจากการก าหนดแผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์          
ในระยะ ๔ ปี มีแผนและตัวชี้วัดค่อนข้างมาก คณะควรพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของแผนและตัวชี้วัดที่เป็น
เป้าหมายหลักเพ่ือให้แผนบรรลุผลส าเร็จ โดยการก าหนดตัวเลขเป้าหมายตัวชี้วัดให้มีความท้าทายมากข้ึน หรือ
พิจารณาปรับจ านวนตัวเลขเป้าหมายให้เพ่ิมข้ึนทุกปี เพื่อให้เห็นพัฒนาการ อาทิ สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อ
เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิและผลักดันเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น อาจพิจารณาก าหนดตัวเลขเป้าหมายให้สูงขึ้นกว่านี้ 
เพราะว่าหากเป้าหมายบรรลุผลส าเร็จตามแผนที่วางไว้ ก็จะช่วยส่งเสริมและผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยหรือ
ยุทธศาสตร์ด้านอ่ืนๆ ให้ดีขึ้นตามไปด้วย หรืออาจท าให้ตัวเลขจ านวนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเพ่ิมขึ้นได้           
ซึ่งเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรเป็นเป้าหมายที่ดีมาก หากด าเนินการให้เป้าหมายด้านนี้ประสบผลส าเร็จ ก็จะท า
ให้โอกาสที่เป้าหมายอ่ืนจะประสบผลส าเร็จตามไปด้วยเป็นไปได้ค่อนข้างมาก แต่อาจต้องใช้งบประมาณ         
เพ่ือด าเนินการ 

๒. ควรก าหนดมิติของแผนให้เห็นเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการบูรณาการการจัดการการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

๓. ปัญหาจ านวนนิสิตลดลง คณะอาจพิจารณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนจากหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ๔ ปี เป็นลักษณะ Non-Degree หรือประกาศนียบัตร 

๔. การจัดท าแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) เป็นเรื่องที่ดี แต่ควรก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมใน 
Balance Score Card ให้ชัดเจน เพ่ือให้เป้าหมายตัวชี้วัดบรรลุผลส าเร็จตามที่วางไว้ 

๕. กรณีการผลิตสมุนไพรเพ่ือสร้างรายได้ให้กับคณะ คณะสามารถขอความร่วมมือจากส่วนงานเหล่านี้
ได้ ได้แก่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนงานที่มีพร้อม
ทั้งอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้น าข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์รอบที่ ๑ (๑ ปี ๖ เดือน) โดยสรุป
ค่าเฉลี่ยการประเมินของกรรมการทั้ง ๓ ท่าน พร้อมทั้งได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไว้ ดังนี้ 

มิติ องค์ประกอบ ค่าน ้าหนัก ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน  
๑. ความคิดริเริ่มและความท้าทาย 
(Initiative and Challenge) 

แผน/ผลการด าเนินงาน ๕๐ ๔๒.๑๗ 

๒. ทักษะด้านการบริหารจัดการ 
(Managerial Skills) 

ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
โดยการประเมินตนเอง 

๓๐ ๒๕.๖๗ 

ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
โดยผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน 

๓. ธรรมาภิบาล (Governance) แบบประเมินโดยผู้ปฏิบัติงาน 
ในส่วนงาน 

๒๐ ๑๕.๖๐ 

รวม ๑๐๐ ๘๓.๔๔ 

ข้อสังเกตจากการน้าเสนอชี แจงรายงานประเมินตนเอง   
 ๑. คณบดีมีความตั้งใจในการพัฒนาคณะและมีผลงานจ านวนมากในช่วง ๑ ปี ๖ เดือนที่ผ่านมา  
 ๒. ควรจัดกลุ่มข้อมูลตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้มีสอดคล้องกับเป้าหมายและภารกิจ
ของคณะ ซึ่งจะท าให้เกิดความชัดเจนและโดดเด่นมากยิ่งขึ้น ไม่จ าเป็นต้องมีตัวชี้วัดจ านวนมาก  
 ๓. จากข้อมูลการส ารวจความเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในคณะ คณบดีควรพัฒนาการสื่อสารกับ
ประชาคมในคณะให้มากข้ึน เพ่ือสร้างความเข้าใจและลดการเข้าไม่ถึงข้อมูลและการมองไม่เห็นภาพการท างาน
ของคณบดี 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ  
 ๑. ควรก าหนดค่าเป้าหมายผลงานวิจัยรายปี เช่น จ านวนบทความวิจัยในฐานข้อมูล Scopus และ
ร้อยละของบทความวิจัยในระดับ Q1 เทียบกับจ านวนบทความวิจัยทั้งหมดในฐานข้อมูล Scopus เนื่องจาก
จ านวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติยังมีน้อย เมื่อเทียบกับจ านวน
อาจารย์ของคณะ รวมทั้งสัดส่วนจ านวนทุนวิจัยต่ออาจารย์ค่อนข้างน้อย คณะควรหาแนวทางการแสวงหา
รายไดแ้ละแหล่งทุนวิจัยเพิ่มเติม และควรหาวิธีการกระตุ้นให้อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการมากยิ่งข้ึน 
 ๒. การเริ่มต้นท า Group of Research เป็นสิ่งที่ดี อาจารย์จากทุกภาคส่วนได้ท างานร่วมกัน ซึ่งจะ
ท าให้มีผลงานที่มี Impact สูง แต่ต้องค านึงถึงการตอบโจทย์ของพ้ืนทีต่ั้งด้วยเช่นกัน 
            ๓.  ควรสนับสนุนให้อาจารย์ที่ได้รับทุนจากโครงการ Reinventing University สร้างความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ และสนับสนุนให้อาจารย์ที่มีศักยภาพแต่ยังไม่มีประสบการณ์ใน
ต่างประเทศได้เดินทางไปศึกษาดูงานหรือท างานวิจัยร่วมกับสถาบันอ่ืนในต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างให้มี
ประสบการณเ์พ่ิมมากข้ึน 
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 ๔. คณะควรพิจารณาเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาแบบต่อเนื่อง เช่น ปริญญาตรีควบต่อปริญญาโท 
หรือปริญญาโทควบต่อปริญญาเอก โดยเฉพาะการพัฒนาการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ซึ่งคณะ        
มีศักยภาพในการด าเนินการได้ เพ่ือให้มีผู้ช่วยนักวิจัยที่สามารถช่วยอาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการได้เพ่ิม 
มากขึ้นและมีคุณภาพสูงขึ้น 
 ๕. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มีภาควิชาที่สามารถควบรวมและมีความเชื่อมโยงกัน เช่น 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะอาจมีการ
พิจารณาควบรวมทั้งสองภาควิชานี้ให้เป็นหน่วยงานเดียวกัน ในรูปแบบ School of Computing และสร้าง
หลักสูตรที่ก าลังเป็นกระแสนิยมในปัจจุบัน เช่น Quantum Computing/ Artificial Intelligence/ Cyber 
Security เพ่ือดึงดูดนิสิตให้เข้าเรียนเพ่ิมมากขึ้น  
 ๖. ควรแสวงหาทรัพยากรจากศิษย์เก่ามาช่วยเหลือคณะเพ่ิมเติม อาจเป็นความช่วยเหลือในรูปแบบ
ทรัพยากรที่ไม่ใช่ตัวเงิน (In-kind) เนื่องจากคณะไมส่ามารถพ่ึงพาทรัพยากรจากทางจังหวัดได้เพียงอย่างเดียว 

สิ่งที่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ต้องการให้มหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัยให้การ
สนับสนุน 
 ๑. การส่งเสริมด้านงานวิเทศสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง 
 ๒. การวิจัยและการบริการวิชาการบนฐานขององค์ความรู้และบริบททางสังคม ในภูมิภาค/พ้ืนที่  
บริการของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณบดีของผู้ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในมิติที่ ๒ 
และมิติที่ ๓ 

ส าหรับการประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ของผู้ปฏิบัติงาน
ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดแบบประเมินให้ผู้ปฏิบัติงานได้
แสดงความคิดเห็นและรวบรวมสรุปผลการประเมิน โดยผู้ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ตอบแบบประเมินจ านวน ๘๗ คน จากผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด ๑๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๔๔ และเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลการประเมินตนเองของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 



 
 

- ๕ - 
 

มิติที่ ๒ ทักษะการบริหารจัดการ (คะแนนเต็ม ๕) 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนงาน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนงาน 

สมรรถนะหลัก  ๕.๐๐ ๓.๙๐ สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ๕.๐๐ ๓.๗๐ 

1. I : Innovation ๕.๐๐ ๓.๗๕ 1. L : Leadership ๕.๐๐ ๓.๔๖ 
2. AM : Achievement 
Motivation 

๕.๐๐ ๓.๖๘ 
2. SS : Strategic Thinking and 
Strategic HR Direction 

๕.๐๐ ๓.๔๘ 

3. Ka : Kasetsart 
Engagement 

๕.๐๐ ๔.๒๔ 
3. EC : Empowering and 
Coaching 

๕.๐๐ ๓.๗๒ 

4. S : Self Development ๕.๐๐ ๓.๗๙ 4. CM : Change Management ๕.๐๐ ๓.๖๘ 

5. E : Ethics ๕.๐๐ ๔.๑๓ 5. N : Networking ๕.๐๐ ๔.๐๙ 

6. T :Teamwork ๕.๐๐ ๓.๗๙ 6. RM : Resource Management ๕.๐๐ ๓.๗๗ 

ส าหรับมิติที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ผู้ปฏิบัติงาน
ได้ตอบแบบประเมินและสรุปคะแนนเฉลี่ยได้ ดังนี้ 

มิติที่ ๓ ธรรมาภิบาล (คะแนนเต็ม ๕) 

ประเด็นธรรมาภิบาล คะแนนเฉลี่ย 

๑. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  ๓.๗๓ 

๑.๑ สามารถด าเนนิการด้านการให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  ๓.๘๕ 

๑.๒ สามารถสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจให้แก่ผู้รับบริการ  ๓.๗๐ 

๑.๓ สามารถตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มสี่วนได้ 
ส่วนเสีย ที่มีความหลากหลาย และมีความแตกตา่งได้  

๓.๖๓ 

๒. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) ๓.๘๕ 

๒.๑ แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนา้ที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ๓.๘๕ 

๒.๒ มีความรับผิดชอบต่อความคาดหวังของบุคลากรและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  ๓.๗๐ 

๒.๓ มีส านึกในการรับผดิชอบตอ่ปัญหาสาธารณะ  ๓.๙๙ 

๓. หลักความโปร่งใส (Transparency) ๓.๙๗ 

๓.๑ มีกระบวนการท างานที่เปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินกิจกรรม/แผนงานขององค์กรได้  

๓.๙๓ 

๓.๒ บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรได้อย่างทัว่ถึง ข้อมูลมีความ
ถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส าคัญทีบุ่คลากรควรรู้  

๔.๐๐ 

 



 
 

- ๖ - 
 

ทั้งนี ้คณะกรรมการฯ ลงมติเห็นควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

 
 

........................................................................... 
(รองศาสตราจารย์ พลเอกชุมพล  เปี่ยมสมบูรณ์) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประธานกรรมการ 

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

(ศาสตราจารย์สมชาติ  โสภณรณฤทธิ์)                 (รองศาสตราจารย์สมหวัง  ขันตยานุวงศ์) 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก         รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและ 

  กรรมการ             โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

                                              กรรมการ 
  


