
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะประมง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รอบท่ี 1 (27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 : ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน) 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินงานและ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน โดยการติดตามและประเมินผลจะครอบคลุม 3 มิติได้แก่ (1) ความคิดริเริ่มและ
ความท้าทาย (Initiative and Challenge) (2) ทักษะด้านการบริหารจัดการ (Managerial skills) (3) ธรรมาภิบาล 
(Governance) และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ คณบดี 
คณะประมง ประกอบด้วย 

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์     ประธานกรรมการ 
     อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สายชล  เกตุษา      กรรมการ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
3. รองศาสตราจารย์สุตเขตต์  นาคะเสถียร      กรรมการ 
     รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ 
4. นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล       เลขานุการ 
    รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

โดยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะประมง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาต่อไปนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ คณบดีคณะประมง เมื่อวันจันทร์ 
ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 มีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะประมงรอบที่ 1 โดยเชิญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยัน  ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง มาน าเสนอชี้แจงรายงานประเมินตนเอง พร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาได้แก่  

1. แผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. แนวทางการบริหารงานของคณบดีคณะประมง และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  

3. ข้อมูลพื้นฐานคณะประมง 

 

ประกอบกับรายงานประเมินตนเองโดยหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้จัดท า ได้แก่ มิติที่ 1 ความคิดริเริ่มและความ
ท้าทาย (Initiative and Challenge) มิติที่ 2 ทักษะด้านการบริหารจัดการ (Managerial skills) และสรุปการประเมิน 
หัวหน้าส่วนงานโดยผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน ได้แก่ มิติที่ 2 ทักษะด้านการบริหารจัดการ (Managerial skills) และ 
มิติที่ 3 ธรรมาภิบาล (Governance) 
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อนึ่ง เนื่องจากข้อบังคับฯ ได้ประกาศใช้หลังจากแต่งตั้งคณบดีคณะประมง และสภามหาวิทยาลัยได้เชิญ
คณบดี มาน าเสนอแผนการบริหารงานคณะประมง ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันจันทร์ 
ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะ เพ่ือให้พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการวาง
แผนการบริหาร ดังนี้ 

เนื่องจากคณะประมงเป็นคณะที่มีลักษณะเฉพาะและมีการเปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยของ

ประเทศไทยเพียงไม่กี่แห่ง การก าหนดนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรของคณะพัฒนาตนเองให้มีความเจริญในหน้าที่

ของตนเองนั้น ในบริบทของคณะ การพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้มีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยให้บุคลากรทุกคน

สามารถก าหนดเส้นทางการอาชีพ (Career Path) ของตนเองที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของคณะ ซึ่งการที่

คณะมีนโยบายส่งเสริมความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพให้กับบุคลากรแต่ละคนนับว่าเป็นเรื่องสิ่งที่ดี แต่การ  

ที่อาจารย์และนักวิจัยมุ่งเน้นที่จะท างานคนเดียวซึ่งเป็นโครงการวิจัยขนาดเล็ก ท าให้ไม่สามารถสนับสนุนนโยบายการ

ท างานวิจัยร่วมกันในลักษณะบูรณาการได้ซึ่งปัจจุบันโครงการวิจัยแบบบูรณาการก าลังเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง  

คณะจึงควรมุ่งเน้นการท างานวิจัยขนาดใหญ่เป็นหลักด้วย 

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
คณบดีคณะประมง รอบที่ 2 โดยสรุปค่าเฉลี่ยการประเมินของกรรมการทั้ง 3 ท่าน พร้อมทั้งได้ให้ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะไว้ ดังนี้ 

มิติ องค์ประกอบ ค่าน ้าหนัก 
ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน  
กรรมการทั ง 3 ท่าน 

1.ความคิดริเริ่มและความท้าทาย 
(Initiative and Challenge) 

แผน/ผลการด าเนินงาน 
 

50 
 

44 

2.ทักษะด้านการบริหารจัดการ 
(Managerial skills) 

ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
โดยการประเมินตนเอง 

30 26.67 
ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
โดยผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน 

3.ธรรมาภิบาล (Governance) แบบประเมินโดยผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน 20 17 
รวม 100 87.67 

 

ข้อสังเกตการน้าเสนอชี แจงรายงานประเมินตนเองจากคณะกรรมการประเมินฯ    

1. คณบดีมีความตั้งใจในการท างานและมีศักยภาพในการมองภาพรวมของคณะประมงที่เป็นส่วนหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างชัดเจนและพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันมหาวิทยาลัยไปข้างหน้า 

2. การประเมินตนเองในมิติที่ 1 ความคิดริเริ่มและความท้าทาย มีตัวชี้วัดเป็นจ านวนมากที่ได้เกินเป้าหมาย 
(>100 %) มีเพียงส่วนน้อยที่ได้ 0 % ซึ่งอยู่ในช่วงด าเนินการ 
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3. การประเมินในมิติที่ 2 ทักษะด้านการบริหารจัดการ และมิติที่ 3 ธรรมาภิบาล โดยผู้ปฏิบัติงาน ได้
คะแนนค่อนข้างสูงทุกหมวด ซึ่งทักษะการบริหารจัดการได้คะแนน 4.37 – 4.63 และ ธรรมาภิบาลได้คะแนน  
4.42 – 4.53 

4. คณะประมงมีภาระในการบริหารบริหารจัดการในส่วน Operational Cost และงบบุคลากรของสถานี
วิจัยที่ได้รับมอบมาจากมหาวิทยาลัย โดยอาศัยเงินรายได้ของคณะ มหาวิทยาลัยควรจะสนับสนุนเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือเป็น Seed Money เพ่ือสถานีจะได้สร้างรายได้และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคณะ 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ 

1. กรรมการยังคงเน้นการบริหารบุคลากรตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยที่จะหาแนวทางในการ
สนับสนุนนักวิจัยรุ่นกลางให้เป็นผู้น าโครงการขนาดกลางและใหญ่ โดยให้ด าเนินการเชิงบูรณาการทั้งในระดับคณะ
และหน่วยงานภายนอก 

2. มีแนวความคิดที่ดีเยี่ยมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรและการวิจัย เห็นสมควรให้ผู้บริหารคณะ
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้แนวคิดในการบริหารงานนี้ เพ่ือจะส่งผลให้
มหาวิทยาลัยมีผลงานโดดเด่นและมีชื่อเสียงมากขึ้น 

3. มหาวิทยาลัยควรให้ความช่วยเหลือคณะในด้านต่างๆ เพ่ือให้คณะสามารถด าเนินการ เพ่ือตอบสนอง
เป้าหมายของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ 

4. กรรมการเห็นว่าคณะควรให้ความส าคัญต่อการมอบหมายและก าหนดความรับผิดชอบในการด าเนินงาน
ตามท่ีเป้าหมายมหาวิทยาลัยก าหนดร่วมกับเป้าหมายที่คณะได้วางไว้  

สิ่งท่ีคณบดีต้องการให้มหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน 

1. ควรมีเพ่ิมข้อตกลงใน Performance Agreement ส าหรับบุคลากรสายวิชาการที่ไม่มีผลงานตีพิมพ์ทาง
วิชาการ และการก าหนดค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของบุคลากรสายวิชาการในแต่ละระดับให้ชัดเจน เช่น 
ค่าตอบแทนตามจ านวนผลงานที่ตีพิมพ์อย่างต่ าต่อปี เป็นต้น  

2. มหาวิทยาลัยต้องมีมาตรการการติดตามการปฏิบัติงานที่จริงจังในการต่ออายุราชการของบุคลากรที่
เกษียณอายุ โดยควรมีการท าสัญญาและประเมินแบบปีต่อป ี

3. มหาวิทยาลัยควรมีงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนพิเศษในการท างานวิจัยของ
คณาจารย์ ส าหรับคณะที่ยังมีเงินรายได้น้อย 

4. ส าหรับการแสวงหาผู้มีความรู้ความสามารถจากภายนอกควรต้องมีสิ่งจูงใจ (Incentive) ที่เหมาะสมเพ่ือ
คณะสามารถเจรจาต่อรองให้บุคลากรดังกล่าวสนใจที่จะที่โอนย้ายจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือมาปฏิบัติหน้าที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5. มหาวิทยาลัยควรกระตุ้นหรือมีมาตรการในการยุบรวมหลักสูตรให้เหลือน้อยลงและมีการปรับปรุงให้
ทันสมัย และการจัดท าหลักสูตรให้เป็นนานาชาติในระดับปริญญาโทและเอก เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
อันใกล้ 
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 การประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณบดีของผู้ปฏิบัติงานในคณะประมง ในมิติที่ 2 และ มิติที่ 3 

ส าหรับประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณบดีของผู้ปฏิบัติงานในคณะประมง ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้
ก าหนดแบบประเมินให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็นและรวบรวมสรุปผลการประเมิน โดยมีผู้ปฏิบัติงานในคณะ
ประมง ตอบแบบประเมินจ านวน 133 คน จากผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 219 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7 และเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลการประเมินตนเองของคณบดีคณะประมง พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ด้านการบริหารจัดการ ดังนี้ 

มิติที่ 2 ทักษะการบริหารจัดการ (คะแนนเต็ม 5) 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนงาน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนงาน 

สมรรถนะหลัก  3.67 4.51 สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ 4.00 4.47 
1. I : Innovation 3.00 4.53 1. L : Leadership 4.00 4.59 
2. AM : Achievement 
Motivation 

3.00 4.47 
2. SS : Strategic Thinking and 
Strategic HR Direction 

4.00 4.45 

3. Ka : Kasetsart 
Engagement 

4.00 4.61 
3. EC : Empowering and 
Coaching 

4.00 4.37 

4. S : Self Development 3.00 4.52 4. CM : Change Management 4.00 4.49 
5. E : Ethics 5.00 4.46 5. N : Networking 4.00 4.48 
6. T :Teamwork 4.00 4.46 6. RM : Resource Management 4.00 4.47 

ส าหรับมิติที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลของคณบดีคณะประมง ผู้ปฏิบัติงานได้ตอบแบบประเมินและสรุป
คะแนนเฉลี่ยได้ ดังนี้ 

มิติที่ 3 ธรรมาภิบาล  (คะแนนเต็ม 5) 

ประเด็นธรรมาภิบาล คะแนนเฉลี่ย  
1. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  4.42 
1.1 สามารถด าเนนิการด้านการให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  4.42 
1.2 สามารถสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจให้แก่ผู้รับบริการ  4.44 
1.3 สามารถตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มสี่วนได้ 
ส่วนเสีย ที่มีความหลากหลาย และมีความแตกตา่งได้  4.39 

2. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) 4.53 
2.1 แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนา้ที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้  4.56 
2.2 มีความรับผิดชอบต่อความคาดหวังของบุคลากรและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  4.48 
2.3 มีส านึกในการรับผดิชอบตอ่ปัญหาสาธารณะ  4.55 
3. หลักความโปร่งใส (Transparency) 4.45 
3.1 มีกระบวนการท างานที่เปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินกิจกรรม/แผนงานขององค์กรได้  4.48 

3.2 บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรได้อย่างทัว่ถึง ข้อมูลมีความ
ถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส าคัญทีบุ่คลากรควรรู้  

4.42 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ลงมติเห็นควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

 
 
 

     ................................................................................ 
             (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์ ) 

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประธานกรรมการ 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

..................................................................... 
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สายชล  เกตุษา) 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
กรรมการ 

  กรรมการ 

..................................................................... 
       (รองศาสตราจารย์สุตเขตต์  นาคะเสถียร)  

รองอธิการดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ 
  กรรมการ 

 


