
รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

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

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน โดยการติดตามและประเมินผลจะครอบคลุม 3 มิติ   
ได้แก่ (1) ความคิดริเริ่มและความท้าทาย ( Initiative and Challenge) (2) ทักษะด้านการบริหารจัดการ 
(Managerial Skills) (3) ธรรมาภิบาล (Governance) และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

๑. รองศาสตราจารย์พีรเดช  ทองอ าไพ     ประธาน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. ศาสตราจารย์เพทาย  เย็นจิตโสมนัส     กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๓. นายด ารงค์  ศรีพระราม      กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

๔. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย    เลขานุการ 

โดยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ คณบดีคณะสิ่ งแวดล้อม ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน         
พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาต่อไปนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม          
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม 
รอบที่ ๒ (๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ : ระยะเวลา ๓ ปี) โดยเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุรัตน์  บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มาน าเสนอชี้แจงรายงานประเมินตนเอง พร้อมเอกสารประกอบการ
พิจารณา ได้แก่  

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

๒. รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม รอบที่ ๑ (๑ ปี ๖ เดือน) 
๓. ข้อมูลพื้นฐานของคณะสิ่งแวดล้อม 
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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 ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม 
รอบท่ี ๑ (๑ ปี ๖ เดือน) เมื่อวันอังคารที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ เพ่ือให้
พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน ดังนี้ 
 ๑. การบูรณาการของคณะสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยถือว่าท าได้ดี แต่ควรเพ่ิม
การบูรณาการกับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยให้เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งการบูรณาการในส่วนนี้ ควรต้องเริ่ม (Initiate) 
โดยระดับอธิการบดีหรือมหาวิทยาลัย  
 ๒. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (VGREEN) ของคณะ
สิ่งแวดล้อม รับงานบริการวิชาการเป็นจ านวนมาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ควรใช้โอกาสของการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐให้เป็นประโยชน์ โดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้ VGREEN ปรับรูปแบบการ
บริหารงานเป็นในรูปแบบธุรกิจกึ่งเอกชน หรือเอกชนเต็มรูปแบบ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของคณะสิ่งแวดล้อมและ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือให้มีการขยายงานและบริหารจัดการ ทั้งด้านทรัพยากรและก าลังคนได้อย่าง
คล่องตัว มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถให้บริการวิชาการและหารายได้ให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย
เพ่ิมมากข้ึน โดยอาจมีการจัดสรรรายได้และผลประโยชน์ที่ลงตัวในทั้ง ๓ ส่วน คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณะสิ่งแวดล้อม และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ควรมีการก าหนดนโยบายในเรื่องนี้ และ
มีการจัดท าแผนธุรกิจ (Business Plan) ก่อนจะมีการปรับการบริหารงานในรูปแบบใหม ่
 ๓. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ควรมีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement: 
PA) ระหว่างอธิการบดีกับหัวหน้าส่วนงาน ซึ่งควรน าข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) นี้ เป็นตัวอ้างอิง (Reference) 
ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน โดยข้อตกลงการปฏิบัติงานควรมีองค์ประกอบ
อย่างน้อย ๒ ส่วน ได้แก ่
 (๑) ข้อตกลงการส่งมอบงานเพื่อตอบสนองตัวชี้วัด (KPI) ของมหาวิทยาลัย ควรมีการกระจายตัวชี้วัด 
(KPI) ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ลงไปสู่การด าเนินงานเพ่ือสร้างตัวชี้วัด (KPI) ของส่วนงาน  
 (๒) สิ่งที่หัวหน้าส่วนงานน าเสนอในการแสดงวิสัยทัศน์ต่อประชาคมในช่วงด าเนินการสรรหา รวมทั้งสิ่ง
ที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม รอบท่ี ๒ (๓ ปี) โดยสรุปค่าเฉลี่ยการประเมินของกรรมการทั้ง ๓ ท่าน พร้อมทั้งได้ให้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไว้ ดังนี้ 

มิติ องค์ประกอบ คะแนนเต็ม 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน 
กรรมการทั้ง ๓ ท่าน 

รอบท่ี ๑ 
(๑ ปี ๖ เดือน) 

รอบท่ี ๒ 
(๓ ปี) 

๑. ความคิดริเริ่มและความท้าทาย 
(Initiative and Challenge) 

แผน/ผลการด าเนินงาน ๕๐ ๔๕ ๔๘ 

๒. ทักษะด้านการบริหารจัดการ 
(Managerial Skills) 

ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
โดยการประเมินตนเอง 

๓๐ ๒๖.๖๗ ๒๘ 

ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
โดยผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน 

๓. ธรรมาภิบาล (Governance) แบบประเมินโดยผู้ปฏิบัติงาน 
ในส่วนงาน 

๒๐ ๑๘.๓๓ ๑๘.๕๐ 

รวม ๑๐๐ ๙๐ ๙๔.๕๐ 

ข้อสังเกตจากการน าเสนอชี้แจงรายงานประเมินตนเอง 
 ๑. คณบดีมีความพยายามและมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารงาน ผลการด าเนินงานส่วนใหญ่ส าเร็จ         
เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้  
 ๒. การบูรณาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการของคณะเข้าด้วยกัน เป็นต้นแบบ 
(Model) ที่ดี ซึ่งนิสิตทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาจะได้ประโยชน์เป็นอย่างมาก 
 ๓. คะแนนการประเมินในมิติที่ ๒ ทักษะด้านการบริหารจัดการ โดยบุคลากรภายในส่วนงานมีความ
สอดคล้องกับการประเมินตนเองของคณบดี ซึ่งเป็นไปในทางบวก แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพของคณะ 
นอกจากนี้ คะแนนการประเมินตามมิติที่ ๒ ทักษะด้านการบริหารจัดการ และมิติที่ ๓ ธรรมาภิบาลของบุคลากร
ภายในส่วนงาน ในการประเมินรอบที่ ๑ (๑ ปี ๖ เดือน) และรอบที่ ๒ (๓ ปี) ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ  
 ๑. คณะสิ่งแวดล้อมควรบูรณาการความร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจ ในการจัดตั้ง Business Unit 
เพ่ือเป็นการหารายได้ให้กับคณะ โดย Business Unit ของคณะอาจประกอบด้วยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (VGREEN) และหน่วยบริการอ่ืนๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ด าเนินการในรูปแบบบริษัทหรือธุรกิจเพ่ือสังคม 
(Social Enterprise)  
  ทั้งนี้  ก่อนที่คณบดีหมดวาระการด ารงต าแหน่ง ควรจัดท าแผนการด าเนินงานการจัดตั้ง 
Business Unit ที่เป็นรูปธรรม เพ่ือแสดงถึงข้ันตอนและความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
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 ๒. จากการที่คณะมีส่วนร่วมในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่ งแวดล้อมแหลมผักเบี้ ย                  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ และมีการท างานร่วมกับภาคเอกชนค่อนข้างมาก รวมทั้งมีการจัดการเรียนการสอน 
ที่ดี คณะควรใช้โอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์สื่อสารกับสังคม/ประชาชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิดการรับรู้ถึงผลงานของคณะ ซึ่งการประชาสัมพันธ์อาจเป็นในรูปแบบของผลงานการวิจัย
และบริการวิชาการ การท างานที่มีคุณภาพ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของคณะ 
 ๓. ควรสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้มี
จ านวนมากขึ้น เพ่ือรองรับงานบริการวิชาการด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ทั้งใน
เชิงของการบริการสังคม และสามารถหารายได้ให้กับคณะได้ 
 ๔. เนื่องจากการสื่อสารภายในองค์กรเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้บุคลากรภายในส่วนงานรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ คณะอาจจัดโครงการคณบดีพบประชาคมทุกๆ ๖ เดือน หรือ ๑ ปี เพ่ือลดการเข้าไม่ถึงข้อมูล
ของบุคลากรในทุกระดับ  

สิ่งท่ีคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมต้องการให้มหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน 
 ๑. เนื่องจากคณะไม่มีความช านาญในเรื่องการจัดตั้ง Business Unit จึงต้องการการสนับสนุนและ
ค าปรึกษาจากมหาวิทยาลัย 
 ๒. ต้องการให้มีเงินทุนตั้งต้น (Seed Money) ในการสนับสนุนหน่วยวิจัย/กลุ่มงานวิจัยของคณะ 
เพ่ือเป็นการต่อยอดผลงานวิจัย ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 
และหารายได้ให้กับคณะและมหาวิทยาลัย 

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณบดีของผู้ปฏิบัติงานในคณะสิ่งแวดล้อม ในมิติที่ ๒ และมิติที่ ๓ 

ส าหรับการประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมของผู้ปฏิบัติงานในคณะสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดแบบประเมินให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็นและรวบรวมสรุปผล
การประเมิน โดยผู้ปฏิบัติงานในคณะสิ่งแวดล้อม ตอบแบบประเมินจ านวน ๓๘ คน จากผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 
๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๗ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินตนเองของคณบดีคณะสิ่งแวดล้อม 
พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ดังนี้ 
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มิติที่ ๒ ทักษะการบริหารจัดการ (คะแนนเต็ม ๕) 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนงาน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนงาน 

สมรรถนะหลัก  4.50 4.28 สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ 4.17 4.14 
๑. I : Innovation 4.00 4.13 ๑. L : Leadership 5.00 4.24 
๒. AM : Achievement 
Motivation 

4.00 4.21 ๒. SS : Strategic Thinking and 
Strategic HR Direction 

4.00 4.08 

๓. Ka : Kasetsart 
Engagement 

4.00 4.42 ๓. EC : Empowering and 
Coaching 

4.00 4.11 

๔. S : Self Development 5.00 4.37 ๔. CM : Change Management 4.00 4.16 
๕. E : Ethics 5.00 4.39 ๕. N : Networking 4.00 4.11 
๖. T :Teamwork 5.00 4.13 ๖. RM : Resource Management 4.00 4.16 

ส าหรับมิติที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลของคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมผู้ปฏิบัติงานได้ตอบแบบประเมิน
และสรุปคะแนนเฉลี่ยได้ ดังนี้ 

มิติที่ ๓ ธรรมาภิบาล (คะแนนเต็ม ๕) 

ประเด็นธรรมาภิบาล คะแนนเฉลี่ย 

๑. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  ๔.๑๕ 

๑.๑ สามารถด าเนนิการด้านการให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  ๔.๐๘ 

๑.๒ สามารถสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจให้แก่ผู้รับบริการ  ๔.๒๔ 

๑.๓ สามารถตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มสี่วนได้ 
ส่วนเสีย ที่มีความหลากหลาย และมีความแตกตา่งได้  

๔.๑๓ 

๒. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) ๔.๒๙ 

๒.๑ แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนา้ที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ๔.๓๔ 

๒.๒ มีความรับผิดชอบต่อความคาดหวังของบุคลากรและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  ๔.๑๑ 

๒.๓ มีส านึกในการรับผดิชอบตอ่ปัญหาสาธารณะ  ๔.๔๒ 

๓. หลักความโปร่งใส (Transparency) ๔.๒๙ 

๓.๑ มีกระบวนการท างานที่เปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินกิจกรรม/แผนงานขององค์กรได้  

๔.๓๔ 

๓.๒ บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรได้อย่างทัว่ถึง ข้อมูลมีความ
ถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส าคัญทีบุ่คลากรควรรู้  

๔.๒๔ 
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ทั้งนี ้คณะกรรมการฯ ลงมติเห็นควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

 
      

........................................................................... 
(รองศาสตราจารย์พีรเดช  ทองอ าไพ) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประธานกรรมการ 

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

(ศาสตราจารย์เพทาย  เย็นจิตโสมนัส)              (นายด ารงค์  ศรีพระราม) 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก                             รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
                      กรรมการ                   กรรมการ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


