
รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

รอบที่ ๒ (๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ : ระยะเวลา ๓ ปี) 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ี
ของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานและการปฏิบัติหน้าท่ีของหัวหน้าส่วนงาน โดยการติดตามและประเมินผลจะครอบคลุม ๓ มิติ   
ได้แก่ (๑) ความคิดริเริ่มและความท้าทาย ( Initiative and Challenge) (๒) ทักษะด้านการบริหารจัดการ 
(Managerial Skills) (๓) ธรรมาภิบาล (Governance) และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ 
เมื่อวันจันทร์ท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าท่ีคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประกอบด้วย 

๑. ศาสตราจารย์ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์     ประธาน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา  จันทร์ฉาย    กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาถ  มั่งค่ัง     กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 

๔. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย    เลขานุการ 

โดยมีหน้าท่ีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของหัวหน้าส่วนงาน         
พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาต่อไปนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์          
ศรีราชา เมื่อวันศุกร์ท่ี ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีคณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา รอบท่ี ๒ (๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ : ระยะเวลา ๓ ปี) 
โดยเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชาติ  สุขารมณ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มาน าเสนอช้ีแจงรายงาน
ประเมินตนเอง พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่  

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

๒. รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา รอบท่ี ๑           
(๑ ปี ๖ เดือน) 

๓. ข้อมูลพื้นฐานของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
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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 ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
ศรีราชา รอบท่ี ๑ (๑ ปี ๖ เดือน) เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ 
เพื่อใหพ้ิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน ดังนี้ 
 ๑. การด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในแผนงาน ควรมีการก าหนด Milestone และ Timeline         
ท่ีชัดเจนในการบริหารให้บรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาท่ีก าหนด เพื่อประโยชน์ในการติดตามและการประเมินผล
การด าเนินงาน 

 ๒. เนื่องจากยังไม่มีการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร Non-degree ให้เป็นรูปธรรม เห็นควรก าหนดแผน
และขั้นตอนการด าเนินการ ก าหนดระยะเวลา และติดตามความก้าวหน้าในท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
เป็นระยะๆ 
 ๓. การจัดต้ังศูนย์ข้อมูล 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 า
เอกสารค าสอนเพื่อประเมินผลการสอนหรือต าราวิจัยเพื่อใช้ส าหรับขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๕. ควรก าหนดสายการบังคับบัญชา (Line of Command) ให้มีการกระจายอ านาจสู่ผู้บริหารระดับ
รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี เพื่อสร้างทีมงานและเตรียมสร้างบุคลากรเพื่อบริหารคณะอย่างต่อเนื่อง 

ท้ังนี้ คณะกรรมการฯ ได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ี
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา รอบท่ี ๒ (๓ ปี) โดยสรุปค่าเฉล่ียการประเมินของกรรมการท้ัง ๓ ท่าน             
พร้อมท้ังได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไว้ ดังนี้ 
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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 ๔๓ ๔๐ 

๒. ทักษะด้านการบริหารจัดการ 
(Managerial Skills) 

ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
โดยการประเมินตนเอง 

๓๐ ๒๔ ๒๒ 

ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
โดยผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน 

๓. ธรรมาภิบาล (Governance) แบบประเมินโดยผู้ปฏิบัติงาน 
ในส่วนงาน 

๒๐ ๑๗.๒ ๑๖ 

รวม ๑๐๐ ๘๔.๒ ๗๘ 

ข้อสังเกตจากการน าเสนอชี้แจงรายงานประเมินตนเอง 
 ๑. คณบดีมีความต้ังใจในการบริหารงานและมีความคิดริเริ่มท่ีดี 
 ๒. คณะท าได้ดีในเรื่องการสร้างความร่วมมือและมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น  
 ๓. จากการรายงานผลการด าเนินงานพบว่าในหลายตัวช้ีวัดยังอยู่ระหว่างด าเนินการหรือยังไม่ได้เริ่ม
ด าเนินการ 
 ๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินคณบดีของบุคลากรภายในคณะ ตามมิติท่ี ๒ ทักษะการบริหารจัดการ 
และมิติท่ี ๓ ธรรมาภิบาล มีผู้เข้าร่วมการประเมินค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรสายวิชาการ  

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ  
 ๑.  คณบดีควรพยายามผลักดันตัวชี้วัด/โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการหรือยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ 
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ก่อนหมดวาระการด ารงต าแหน่ง  
 ๒. ควรเร่งพัฒนาหลักสูตรของคณะให้มีความสอดคล้องกับบริบทของวิทยาเขตศรีราชา เช่น         
การท่องเท่ียว การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาเมือง ตลอดจนจัดท าหลักสูตร Non-degree/ Upskill/ 
Reskill ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
 ๓. ควรเชิญผู้บริหารของมหาวิทยาลัยท่ีก ากับดูแลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ด้านการวิจัย 
หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีมีความเช่ียวชาญในเรื่องการขอต าแหน่งทางวิชาการ/วิชาชีพ มาบรรยายและ
ให้ค าแนะน าบุคลากรของคณะ เพื่อช่วยขับเคล่ือนและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการท า
ผลงานมากยิ่งขึ้น 
 ๔. คณะมีจ านวนบุคลากรสายวิชาการค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนนิสิตของคณะ จึงควรเพิ่ม
จ านวนบุคลากรสายวิชาการให้มากขึ้น เพื่อให้สอดรับกับจ านวนนิสิต 
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สิ่งที่คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาต้องการให้มหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน 
 ๑. ด้านการพัฒนานิสิต โดยขอให้มหาวิทยาลัยให้ความรู้/ ค าแนะน า/ แนวทาง/ วิธีปฏิบัติ ให้นิสิต
ต้ังแต่ช้ันปีท่ี ๑ ได้สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาท า Portfolio ส่วนตัวในการพัฒนาทักษะ Soft Skills, 
Hard Skills อย่างต่อเนื่องทุกช้ันปี โดยระบุทักษะขั้นต่ าทางด้านภาษาอังกฤษ ทางด้าน Digital และการ
ท างานร่วมกัน 
 ๒. การกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่องานวิจัย/พัฒนาวิชาการ ตลอดจน
ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ และให้เห็นคุณค่าของการผลิตผลงานทางวิชาการ การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ 
กระบวนงานวิจัย งานบริการวิชาการ งานจิตอาสา ในการพัฒนานิสิต/พัฒนาบัณฑิต/พัฒนาชุมชน สร้าง
ประสบการณ์การท างานและการพัฒนาหลักสูตร Degree และ Non-degree แบบบูรณาการ 

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณบดีของผู้ปฏิบัติงานในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ในมิติที่ ๒ และมิติที่ ๓ 

ส าหรับการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาของผู้ปฏิบัติงานในคณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดแบบประเมินให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็น
และรวบรวมสรุปผลการประเมิน โดยผู้ปฏิบัติงานในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ตอบแบบประเมินจ านวน  
๒๓ คน จากผู้ปฏิบัติงานท้ังหมด ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๙๗ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมิน
ตนเองของคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา พบว่ามีคะแนนเฉล่ียด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะด้านการ
บริหารจัดการ ดังนี้ 

มิติท่ี ๒ ทักษะการบริหารจัดการ (คะแนนเต็ม ๕) 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผูป้ฏิบตัิงานใน
ส่วนงาน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผูป้ฏิบตัิงานใน
ส่วนงาน 

สมรรถนะหลกั  3.85 3.94 สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ 3.38 3.68 
๑. I : Innovation 4.00 3.65 ๑. L : Leadership 3.75 3.70 
๒. AM : Achievement 
Motivation 

4.67 3.87 ๒. SS : Strategic Thinking and 
Strategic HR Direction 

3.20 3.70 

๓. Ka : Kasetsart 
Engagement 

2.33 4.43 ๓. EC : Empowering and 
Coaching 

3.00 3.78 

๔. S : Self Development 4.33 3.74 ๔. CM : Change Management 3.00 3.35 
๕. E : Ethics 4.00 4.22 ๕. N : Networking 4.33 4.00 
๖. T :Teamwork 3.75 3.74 ๖. RM : Resource Management 3.00 3.57 
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ส าหรับมิติท่ีเกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลของคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ผู้ปฏิบัติงานได้ตอบ
แบบประเมินและสรุปคะแนนเฉล่ียได้ ดังนี้ 

มิติท่ี ๓ ธรรมาภิบาล (คะแนนเต็ม ๕) 

ประเดน็ธรรมาภิบาล คะแนนเฉลี่ย 

๑. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  3.97 
๑.๑ สามารถด าเนินการด้านการให้บริการได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้  4.04 
๑.๒ สามารถสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจให้แก่ผู้รับบริการ  3.96 
๑.๓ สามารถตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ท่ีมีความหลากหลาย และมีความแตกต่างได้  

3.91 

๒. หลกัภาระความรับผดิชอบ (Accountability) 4.09 
๒.๑ แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี และผลงานต่อเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  4.09 
๒.๒ มีความรับผิดชอบต่อความคาดหวังของบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  3.91 
๒.๓ มีส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  4.26 
๓. หลักความโปร่งใส (Transparency) 4.15 
๓.๑ มีกระบวนการท างานท่ีเปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินกิจกรรม/แผนงานขององค์กรได้  

4.26 

๓.๒ บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรได้อย่างทั่วถึง ข้อมูลมีความ
ถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส าคัญที่บุคลากรควรรู้  

4.04 

ท้ังนี้ คณะกรรมการฯ ลงมติเห็นควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 
      

........................................................................... 
(ศาสตราจารย์ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประธานกรรมการ 

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

(ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา  จันทร์ฉาย)              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาถ  มั่งค่ัง) 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก                      รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 
                      กรรมการ                     กรรมการ 


