
รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 

รอบที่ ๒ (๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง ๒๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ : ระยะเวลา ๓ ปี) 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน โดยการติดตามและประเมินผลจะครอบคลุม 3 มิติ   
ได้แก่ (1) ความคิดริเริ่มและความท้าทาย ( Initiative and Challenge) (2) ทักษะด้านการบริหารจัดการ 
(Managerial Skills) (3) ธรรมาภิบาล (Governance) ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่           
๔/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ 2๖ เมษายน พ.ศ. 256๔ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔         
เมื่อวันจันทร์ที่  ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. 256๔ และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 
10/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล        
การปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประกอบด้วย 

๑. ศาสตราจารย์เจริญศักดิ์  โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์    ประธาน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีวัฒน์  ทัศนวัฒน์    กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรี  กุญแจนาค     กรรมการ 
รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา 

๔. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย    เลขานุการ 

โดยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน         
พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาต่อไปนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเทคนิคการ       
สัตวแพทย์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และวันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการ
พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ รอบที่ ๒ (๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ถึง ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ : ระยะเวลา ๓ ปี)  โดยเชิญ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สถาพร  จิตตปาลพงศ์ คณบดี
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มาน าเสนอชี้แจงรายงานประเมินตนเอง พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่  

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

๒. รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ รอบที่ ๑ 
(๑ ปี ๖ เดือน) 

๓. ข้อมูลพื้นฐานของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
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ประกอบกับรายงานประเมินตนเองโดยหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้จัดท า ได้แก่ มิติที่ ๑ ความคิดริเริ่ม 
และความท้าทาย (Initiative and Challenge) มิติที่ ๒ ทักษะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Skills) 
และสรุปการประเมินหัวหน้าส่วนงานโดยผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน ได้แก่ มิติที่ ๒ ทักษะด้านการบริหารจัดการ 
(Managerial Skills) และมิติที่ ๓ ธรรมาภิบาล (Governance) 

 อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์ รอบที่ ๑ (๑ ปี ๖ เดือน) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ 
เพื่อให้พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน ดังนี้ 
 ๑. ควรทบทวนและก าหนดเป้าหมายการพัฒนาอัตลักษณ์ของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ทั้งทางด้าน
เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลทางสัตวแพทย ์
 ๒. ควรพัฒนาความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระหว่างคณะเทคนิคการสัตวแพทย์และคณะ           
สัตวแพทย์ ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมหาวิทยาลัยควรผลักดันและก าหนดแนวทางใน
การพัฒนาความร่วมมือระหว่างทั้งสองคณะให้เป็นรูปธรรม 
 ๓. ควรก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายให้ชัดเจน สามารถวัดผลได้จริง เช่น การเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นจ านวน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับ MOU แทนการใช้ตัวชี้วัดเป็นจ านวน MOU เพื่อให้เห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการท า MOU 
มากขึ้น หรือการเปลี่ยนหน่วยวัดเป็นจ านวนผลงานแทนการวัดเป็นร้อยละ เป็นต้น รวมถึงควรชี้แจงผลการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
 ๔. ควรเพิ่มตัวชี้วัดเกี่ยวกับการจัดระบบการเงินและบัญชี การบริหารงบประมาณที่มีมาตรฐาน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ รอบที่ ๒ (๓ ปี) โดยสรุปค่าเฉลี่ยการประเมินของกรรมการทั้ง ๓ ท่าน           
พร้อมทั้งได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไว้ ดังนี ้

มิติ องค์ประกอบ คะแนนเต็ม 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน 
กรรมการทัง้ ๓ ท่าน 

รอบที่ ๑ 
(๑ ปี ๖ เดือน) 

รอบที่ ๒ 
(๓ ปี) 

๑. ความคิดริเริ่มและความท้าทาย 
(Initiative and Challenge) 

แผน/ผลการด าเนินงาน ๕๐ ๓๙.๓๓ ๔๐ 

๒. ทักษะดา้นการบริหารจัดการ 
(Managerial Skills) 

ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
โดยการประเมินตนเอง 

๓๐ ๒๐ ๒๓ 

ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
โดยผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน 

๓. ธรรมาภิบาล (Governance) แบบประเมินโดยผู้ปฏิบัติงาน 
ในส่วนงาน 

๒๐ ๑๕ ๑๕ 

รวม ๑๐๐ ๗๔.๓๓ ๗๘ 
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ข้อสังเกตจากการน าเสนอช้ีแจงรายงานประเมินตนเอง 
 ๑. การประเมินในมิติที่ ๒ ทักษะด้านการบริหารจัดการ และมิติที่ ๓ ธรรมาภิบาลของบุคลากร
ภายในส่วนงาน มีคะแนนเพิ่มข้ึนจากการประเมินในรอบที่ ๑ (๑ ปี ๖ เดือน) 
 ๒. จากรายงานการประเมินตนเอง การด าเนินงานของคณะส่วนใหญ่ยังไม่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และไม่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเอกลักษณ์ของคณะที่ตั้งไว้ 
 ๓. ตัวชี้วัดที่ใช้ในการรายงานผลการด าเนินงาน ส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดที่เป็นงานประจ า (Routine) 
มากกว่าตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ  
 ๑. ควรพัฒนาความร่วมมือระหว่างคณะเทคนิคการสัตวแพทย์และคณะสัตวแพทย์ในการใช้สถานที่ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก (Facilities) ร่วมกัน  
 ๒. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์เป็นคณะทางด้านเทคนิคการสัตวแพทย์หนึ่งเดียวในประเทศไทย ดังนั้น
จึงควรสร้างมาตรฐานวิชาชีพด้านเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม และพัฒนา
งานด้านเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ใหเ้ป็นวิชาชีพที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ 
 ๓. ควรสร้างความโดดเด่นและเอกลักษณ์ของคณะให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ในการผลิตบัณฑิต            
การพัฒนาบุคลากรที่มีความช านาญทางห้องปฏิบัติการและสามารถใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย           
ด้านการวินิจฉัยโรคและการตรวจวิเคราะห์ทางปฏิบัติการด้านสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ รวมถึง                 
มีห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับผลการวิเคราะห์ ระดับชาติและนานาชาติต่อไป 
 ๔. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ในคณะสร้างผลงานการวิจัยและนวัตกรรมด้านการใช้เครื่องมือทาง
การแพทย์ส าหรับการวิเคราะห์ด้านสุขภาพสัตว์หรือการพยาบาลสัตว์ เพื่อให้ส่งเสริมและสอดรับกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และเอกลักษณ์ของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

 อนึ่ง คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ในอนาคตควรมีการควบรวมคณะเทคนิคการสัตวแพทย์กับ
คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยเฉพาะโรงพยาบาลสัตว์ทั้ง            
๕ แห่งที่อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านเทคนิคการ
สัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งการควบรวมนี้จะเป็นผลดีต่อ
การพัฒนาไปสู่สภาวิชาชีพเทคนิคการสัตวแพทย์และสภาวิชาชีพการพยาบาลสัตว์ในอนาคต รวมทั้งจะได้ใช้
เครื่องมือและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ร่วมกัน 

สิ่งที่คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ต้องการให้มหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน 
 ๑. จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (นักวิทยาศาสตร์) ที่ก าหนดให้มาตรฐานของกลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพอยู่ที่ ๑:๘ (อาจารย์ ๑ คน ต่อนิสิต ๘ คน) ซึ่งปัจจุบันสัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิต คือ ๑:
๓๐ เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตบัณฑิตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จึงควรเพิ่มจ านวนอาจารย์ให้กับทางคณะ
อย่างน้อย ๕-๑๐ อัตรา ซ่ึงจะท าให้อัตราการตีพิมพ์ของคณะเพิ่มข้ึนอีกด้วย โดยปัจจุบันสัดส่วนการตีพิมพ์ของ
อาจารย์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ อยู่ที่ ๒:๑ (อาจารย์ ๑ คน ตีพิมพ์ได้ ๒ เรื่องต่อปี) 
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การประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณบดีของผู้ปฏิบัติงานในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในมิติที่ ๒ และมิติที่ ๓ 

ส าหรับการประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ของผู้ปฏิบัติงานในคณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดแบบประเมินให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็น
และรวบรวมสรุปผลการประเมิน โดยผู้ปฏิบัติงานในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ตอบแบบประเมินจ านวน           
๓๒ คน จากผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด ๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๑๔ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมิน
ตนเองของคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะด้านการ
บริหารจัดการ ดังนี้ 

มิติที่ ๒ ทักษะการบริหารจัดการ (คะแนนเต็ม ๕) 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนงาน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนงาน 

สมรรถนะหลัก ๔.๔๒ ๔.๒๔ สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ๔.๑๑ ๔.๑๙ 

๑. I : Innovation ๔.๖๗ ๔.๓๘ ๑. L : Leadership ๔.๐๐ ๔.๔๑ 

๒. AM : Achievement 
Motivation 

๔.๓๓ ๔.๑๙ ๒. SS : Strategic Thinking and 
Strategic HR Direction 

๔.๐๐ ๔.๒๕ 

๓. Ka : Kasetsart 
Engagement 

๔.๕๐ ๔.๒๕ ๓. EC : Empowering and 
Coaching 

๓.๖๗ ๔.๐๖ 

๔. S : Self Development ๔.๐๐ ๔.๒๘ ๔. CM : Change Management ๔.๒๕ ๔.๑๓ 

๕. E : Ethics ๕.๐๐ ๔.๒๕ ๕. N : Networking ๔.๕๐ ๔.๓๑ 

๖. T :Teamwork ๔.๐๐ ๔.๑๓ ๖. RM : Resource Management ๔.๒๕ ๔.๐๐ 

ส าหรับมิติที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลของคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ผู้ปฏิบัติงานได้ตอบแบบ
ประเมินและสรุปคะแนนเฉลี่ยได้ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- ๕ - 
 

มิติที่ ๓ ธรรมาภิบาล (คะแนนเต็ม ๕) 

ประเด็นธรรมาภิบาล คะแนนเฉลี่ย 

๑. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  ๔.๑๑ 

๑.๑ สามารถด าเนินการด้านการให้บริการได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้  ๔.๑๖ 

๑.๒ สามารถสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจให้แก่ผู้รับบริการ  ๔.๑๓ 

๑.๓ สามารถตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ท่ีมีความหลากหลาย และมีความแตกต่างได้  

๔.๐๖ 

๒. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) ๔.๒๐ 

๒.๑ แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ๔.๒๒ 

๒.๒ มีความรับผิดชอบต่อความคาดหวังของบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ๔.๑๙ 

๒.๓ มีส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  ๔.๑๙ 

๓. หลักความโปร่งใส (Transparency) ๔.๐๓ 

๓.๑ มีกระบวนการท างานท่ีเปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินกิจกรรม/แผนงานขององค์กรได้  

๔.๐๐ 

๓.๒ บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรได้อย่างท่ัวถึง ข้อมูลมีความ
ถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส าคัญท่ีบุคลากรควรรู้  

๔.๐๖ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ลงมติเห็นควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 

      
........................................................................... 
(ศาสตราจารย์เจริญศักดิ ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์) 

กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประธานกรรมการ 

 
 
 
 
..........................................................................        .....................................................................                
  (ผู้ช่วยศาสตราจารยท์ววีัฒน์  ทัศนวัฒน์)               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรี  กุญแจนาค) 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก                         รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา 
                      กรรมการ                   กรรมการ 
 
 
 


