
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

รอบท่ี 1 (28 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 : ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน) 

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

1. ศาสตราจารย์ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์    ประธาน 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา  จันทร์ฉาย   กรรมการ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาถ  มั่งค่ัง    กรรมการ 
     รองอธิการดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 
4. นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล    เลขานุการ 
    รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

โดยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาต่อไป นั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  
ศรีราชา รอบที่ 1  โดยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชาติ  สุขารมณ์ คณบดคีณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มาน าเสนอช้ีแจง
รายงานประเมินตนเอง พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาได้แก่  

1. ค ารับรองค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ตามแผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ.2564-2567)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. แนวทางการบริหารงานของคณบดคีณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  

3. ข้อมูลพื้นฐานของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

ประกอบกับรายงานประเมินตนเองโดยหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้จัดท า ได้แก่ มิติที่ 1 ความคิดริเริ่มและ
ความท้าทาย ( Initiative and Challenge) มิติที่ 2 ทักษะด้านการบริหารจัดการ (Managerial skills) และสรุป 
การประเมินหัวหน้าส่วนงานโดยผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน  ได้แก่ มิติที่  2 ทักษะด้านการบริหารจัดการ (Managerial 
skills) และมิติที่ 3 ธรรมาภิบาล (Governance) 
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อนึ่ง เนื่องจากข้อบังคับฯ ได้ประกาศใช้หลังจากแต่งตั้งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา และสภา
มหาวิทยาลัยได้เชิญคณบดี มาน าเสนอแผนการบริหารงานคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะ เพื่อให้
พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการวางแผนการบริหาร ดังนี้ 

๑. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จะมีบทบาทเป็นอย่างมากในการช่วยขับเคลื่อนวิทยาเขตศรีราชาที่มีความ
ร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ. : EEC) 

๒. เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่มีบทบาทมากขึ้นในเรื่องการศึกษา จึงเสนอให้คณะเศรษฐศาสตร์ 
ศรีราชา พัฒนาและออกแบบหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรด้านนวัตกรรมเศรษฐศาสตร์ เพื่อเช่ือมต่อองค์ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน 

๓. เนื่องจากนิสิตที่เข้าศึกษามีจ านวนน้อยลง งานวิจัยและบริการวิชาการจะเป็นแหล่งรายได้หลักที่ส าคัญ
ต่อการบริหารงานในอนาคตของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เป็นอย่างมาก โดยการสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและ
เอกชนในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ก็จะเป็น
การสร้างโอกาสให้กับบุคลากรและนิสิตในการท าวิจัยที่เป็นวิจัยแนวใหม่ ซึ่งปัจจุบันจะใช้การส ารวจกลุ่มตัวอย่างจาก 
Big Data ที่จดทะเบียนหรือเป็นระบบปฏิบัติการค่อนข้างมาก จึงเสนอให้คณะฯ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความ
เช่ียวชาญและประสบการณ์มาให้ความรู้และแนะน าเกี่ยวกับงานวิจัยที่จะท าให้เกิดการพัฒนาหรือค้นพบงานวิจัยใหม่
และเป็นงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อนโยบายสาธารณะของประเทศ อาทิเศรษฐกิจจังหวัด การจัดสรรงบประมาณเชิง
พื้นที่ ตลาดที่ดิน การท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน 

๔. เนื่องจากคณาจารย์ในคณะส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่และมีอายุค่อนข้างน้อย คณะฯ ควรเตรียมความ
พร้อมของบุคลากรเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งบริหารในอนาคตไว้ด้วย 

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา รอบที่ 1 โดยสรุปค่าเฉลี่ยการประเมินของกรรมการทั้ง 3 ท่าน พร้อมทั้งได้ให้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไว้ ดังนี้ 

มิต ิ องค์ประกอบ ค่าน ้าหนัก 
ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน  
กรรมการทั ง 3 ท่าน 

1.ความคิดริเริม่และความท้าทาย 
(Initiative and Challenge) 

แผน/ผลการด าเนินงาน 50 43 

2.ทักษะด้านการบริหารจัดการ 
(Managerial skills) 

ทักษะด้านการบรหิารจัดการ  
โดยการประเมินตนเอง 

30 24 
ทักษะด้านการบรหิารจัดการ  
โดยผู้ปฏิบัตงิานในส่วนงาน 

3.ธรรมาภิบาล (Governance) แบบประเมินโดยผู้ปฏิบัตงิาน 
ในส่วนงาน 

20 17.2 

รวม 100 84.2 
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ข้อสังเกตการน้าเสนอชี แจงรายงานประเมินตนเองจากคณะกรรมการประเมินฯ 

1. เนื่องจากบุคลากรสายวิชาการลาไปศึกษาต่อเป็นจ านวนมาก ท าให้อาจารย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ต้องรับภาระ
งานสอนมาก ส่งผลให้คณะมีผลงานวิจัยและต าแหน่งทางวิชาการค่อนข้างน้อย คณะควรพิจารณาเพิ่มการจ้าง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาช่วยสอนหรือรับผิดชอบงานวิจัย เพื่อผลักดันคณะให้เป็นคณะแนวหน้าในภาคตะวันออก 

2. ควรเพิ่มการรายงานผลการด าเนินงานในแต่ละเป้าหมาย เพื่อให้กรรมการได้รับทราบความก้าวหน้า 
ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนความต้องการการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ 

         ๑.การด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในแผนงาน ควรมีการก าหนด Milestone และTimeline ที่ชัดเจน
ในการบริหารให้บรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อประโยชน์ในการติดตามและการประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

         ๒. เนื่องจากยังไม่มีการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร Non Degree ให้เป็นรูปธรรม เห็นควรก าหนดแผนและ
ข้ันตอนการด าเนินการ ก าหนดระยะเวลา และติดตามความก้าวหน้าในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
เป็นระยะๆ 

         ๓. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูล Big Data ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ควรด าเนินการจัดเป็นศูนย์ 
Research Unit: RU หรือ Excellent Center ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) โดยเชิญชวนสมาคมศิษย์เก่า หรือผู้เช่ียวชาญในภูมิภาคมาร่วมด าเนินงาน รวมทั้งส่งเสริมผลักดันให้นิสิต
จัดท าวิทยานิพนธ์หรือการท าศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ให้สอดคล้องกับ EEC 

           ๔.ควรเชิญผู้เช่ียวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์จากภายนอก มาบรรยายกระตุ้นคณาจารย์ให้จัดท าเอกสาร
ค าสอนเพื่อประเมินผลการสอนหรือต าราวิจัยเพื่อใช้ส าหรับขอต าแหน่งทางวิชาการ 

            ๕. ควรก าหนดสายการบังคับบัญชา (Line of Command) ให้มีการกระจายอ านาจสู่ผู้บริหารระดับรอง
คณบด/ีผู้ช่วยคณบดี เพื่อสร้างทีมงานและเตรียมสร้างบุคลากรเพื่อบริหารคณะอย่างต่อเนื่อง 

 

การประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีคณบดีของผู้ปฏิบัติงานในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ในมิติท่ี 2 และ มิติท่ี 3 

ส าหรับการประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณบดีของผู้ปฏิบัติงานในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแบบประเมินให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็นและรวบรวมสรุปผลการประเมิน โดยมี
ผู้ปฏิบัติงานในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาตอบแบบประเมินจ านวน 29 คน จากผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 41 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 70.7 และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินตนเองของคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา พบว่ามีคะแนน
เฉลี่ยด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ดังนี้ 
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มิติที่ 2 ทักษะการบริหารจัดการ (คะแนนเต็ม 5) 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนงาน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนงาน 

สมรรถนะหลัก  3.58 4.22 สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ 3.19 3.99 
1. I : Innovation 3.25 3.97 1. L : Leadership 3.80 4.00 
2. AM : Achievement 
Motivation 

3.50 4.10 
2. SS : Strategic Thinking and 
Strategic HR Direction 

4.00 3.86 

3. Ka : Kasetsart 
Engagement 

3.00 4.59 
3. EC : Empowering and 
Coaching 

2.50 4.00 

4. S : Self Development 4.00 4.10 4. CM : Change Management 3.00 3.90 
5. E : Ethics 4.00 4.55 5. N : Networking 3.33 4.14 
6. T :Teamwork 3.75 4.00 6. RM : Resource Management 2.50 4.03 

ส าหรับมิติที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลของคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ผู้ปฏิบัติงานได้ตอบแบบ
ประเมินและสรุปคะแนนเฉลี่ยได้ ดังนี้ 

มิติที่ 3 ธรรมาภิบาล  (คะแนนเต็ม 5) 

ประเด็นธรรมาภิบาล คะแนนเฉลี่ย  
1. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  4.13 
1.1 สามารถด าเนินการดา้นการให้บริการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้  4.10 
1.2 สามารถสรา้งความเชื่อม่ัน ความไว้วางใจใหแ้ก่ผู้รับบริการ  4.17 
1.3 สามารถตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่างได้  4.10 

2. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) 4.26 
2.1 แสดงความรับผดิชอบในการปฏบิัตหิน้าที่ และผลงานต่อเปา้หมายที่ก าหนดไว ้ 4.21 
2.2 มีความรับผดิชอบต่อความคาดหวงัของบุคลากรและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  4.21 
2.3 มีส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  4.38 
3. หลักความโปร่งใส (Transparency) 4.43 
3.1 มีกระบวนการท างานที่เปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินกิจกรรม/แผนงานขององค์กรได ้ 

4.45 

3.2 บุคลากรสามารถเข้าถงึข้อมูลข่าวสารขององค์กรได้อย่างทัว่ถึง ข้อมูลมีความ
ถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส าคัญทีบุ่คลากรควรรู้  

4.41 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ลงมตเิห็นควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 
 
 

   ..................................................................... 
                   (ศาสตราจารย์ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน)์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ประธานกรรมการ 

 
 

 
 

 

 

..................................................................... 
(ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา  จันทร์ฉาย) 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
กรรมการ 
  กรรมการ 

..................................................................... 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาถ  มั่งค่ัง)  

   รองอธิการดีฝ่ายการเงินและทรัพยส์ิน 
  กรรมการ 

 


