
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

รอบท่ี 1 (27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 : ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน) 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า 
ส่วนงาน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินงานและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน โดยการติดตามและประเมินผลจะครอบคลุม 3 มิติได้แก่ (1) ความคิดริเริ่มและ
ความท้าทาย (Initiative and Challenge) (2) ทักษะด้านการบริหารจัดการ (Managerial skills) (3) ธรรมาภิบาล 
(Governance) และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 อนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ประกอบด้วย 

1. นายโสภณ  ภูเก้าล้วน     ประธาน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. รองศาสตราจารย์วัฒนา  สวรรยาธิปัติ   กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  แหลมสัก    กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม 

4. นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล    เลขานุการ 
รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

โดยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาต่อไปนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักส่งสริมและฝึกอบรม 
เมื่อวันพุธที่  16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ได้มีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการส านัก 
ส่งเสริมและฝึกอบรม รอบที่ 1 (1 ปี 6 เดือน) โดยเชิญรองศาสตราจารย์สุวิสา พัฒนเกียรติ ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมและฝึกอบรม มาน าเสนอชี้แจงรายงานประเมินตนเอง พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาได้แก่  

1. แผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. แนวทางการบริหารงานของผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม และข้อเสนอแนะจากสภา

มหาวิทยาลัย  
4. ข้อมูลพื้นฐานของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  

ประกอบกับรายงานประเมินตนเองโดยหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้จัดท า ได้แก่ มิติที่ 1 ความคิดริเริ่มและความ 
ท้าทาย (Initiative and Challenge) มิติที่ 2 ทักษะด้านการบริหารจัดการ (Managerial skills) และสรุปการประเมิน
หัวหน้าส่วนงานโดยผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน  ได้แก่ มิติท่ี 2 ทักษะด้านการบริหารจัดการ (Managerial skills) และมิติ
ที่ 3 ธรรมาภิบาล (Governance) 
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อนึ่ง เนื่องจากข้อบังคับฯ ได้ประกาศใช้หลังจากแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรมแล้ว และสภา
มหาวิทยาลัยได้เชิญผู้อ านวยการ มาน าเสนอแผนการบริหารงานส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะ เพ่ือให้
พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการวางแผนการบริหาร ดังนี้ 

๑. ควรก าหนดตัวเลขค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๒ ไว้ด้วยในทุกยุทธศาสตร์เพ่ือจะได้มีตัวเลขค่าเป้าหมายที่เป็น
ปัจจุบันใช้ในการเปรียบเทียบในปีถัดไปว่าผลการด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จหรือไม่ เมื่อบริหารไปได้ ๓ เดือน หรือ ๖ 
เดือนแล้ว ก็จะต้องมาน าเสนอผลการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งการน าเสนอแนวทางการบริหาร
และพัฒนาต่อสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ถือเป็นสัญญาว่าจะด าเนินการในอีก ๔ ปีข้างหน้า เป็นสิ่งที่สภามหาวิทยาลัย
จะน าเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรมต่อไป 

 ๒. ส านักส่งเสริมและฝึกอบรมเป็นส่วนงานที่ให้บริการทางวิชาชีพและวิชาการแก่ชุมชน ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การเป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการและพัฒนาคุณภาพชุมชนเชิงบูรณาการมีกลยุทธ์ที่จะสร้างเสริมและสนับสนุน
การสร้างชุมชนต้นแบบควรยกตัวอย่างและจ านวนของชุมชนที่จะด าเนินการเพ่ือจะได้มีตัวเลขค่าเป้าหมายในการ
วัดผลการด าเนินงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 ๓. ส านักส่งเสริมและฝึกอบรมก าหนดว่าจะเป็นองค์กรผู้น าศาสตร์แห่งแผ่นดินเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดย
การน้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้ในการด าเนินงาน ส านักส่งเสริมและฝึกอบรมจึงควรมีการวางแผนในการน ามาใช้
เพ่ือเป็นส่วนงานที่จะช่วยสนับสนุนการด าเนินงานที่จะตอบสนองนโยบายและทิศทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่สากล
เพ่ือพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”  

๔. ส านักส่งเสริมและฝึกอบรมได้ก าหนดกลยุทธ์ที่ ๒ ปรับวัฒนธรรมองค์กรให้ตอบรับการเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง โดยก าหนดตัวชี้วัดร้อยละของบุคลากรให้มีสมรรถนะที่สอดรับกับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง และ
ตัวชี้วัดก าหนดระดับความสุขในการปฏิบัติงาน ส านักส่งเสริมและฝึกอบรมจึงควรก าหนดค่าเป้าหมายในปีต่อไปให้
สูงขึ้น ไม่ควรก าหนดเท่ากันทุกปีเพ่ือจะได้เปรียบเทียบตัวเลขค่าเป้าหมายในแต่ละในการวัดผลการด าเนินงานว่า
องค์กรมีการพัฒนาขึ้นและการก าหนดค่าเป้าหมาย ส าหรับตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรมสู่หน่วยงานความเป็นเลิศในการให้บริการวิชาการส านักส่งเสริมและฝึกอบรมควรก าหนดให้ชัดเจนว่าเป็น
จ านวนคนที่เข้ารับบริการหรือจ านวนโครงการและกลยุทธ์ที่ ๔ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ตัวชี้วัดร้อยละของ
รายได้ที่เพ่ิมขึ้น ค่าเป้าหมายที่ก าหนดเป็นการประเมินผลลัพธ์จากหน่วยงานที่มาใช้บริการหรือเป็นรายได้จากการ
ให้บริการของส านักฯ สามารถประเมินได้สองมิติควรก าหนดให้ชัดเจน 

 ๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเครือข่ายการให้บริการวิชาการด้านการฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริการวิชาการสู่ความเป็นสากล กลยุทธ์ที่ ๑ สร้าง
ความร่วมมือกับคณะ สถาบัน ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นกลยุทธ์ที่มีความเกี่ยวข้องใกล้เคียง
กันในเรื่องของการสร้างเครือข่ายกับความร่วมมือเสนอให้ส านักส่งเสริมและฝึกอบรมก าหนดตัว ชี้วัดที่ ๒ จ านวน
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานร่วมกับเครือข่าย โดยควรแยกเป็นจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานร่วมกับ
เครือข่ายระหว่างภายในประเทศและต่างประเทศให้ชัดเจน  

๖. เสนอให้ส านักส่งเสริมและฝึกอบรมพิจารณาแนวทางหรือกลไกที่จะสร้างให้ชุมชนสามารถปรับตัวจาก
ฐานเศรษฐกิจเดิมมาเป็นฐานเศรษฐกิจให้มีซึ่งบทบาทของการส่งเสริมและฝึกอบรมมีความส าคัญเป็นอย่างมาก 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม รอบที่ 1 โดยสรุปค่าเฉลี่ยการประเมินของกรรมการทั้ง 3 ท่าน พร้อมทั้งได้
ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไว้ ดังนี้ 

มิติ องค์ประกอบ ค่าน  าหนัก ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน  

1.ความคิดริเริ่มและความท้าทาย 
(Initiative and Challenge) 

แผน/ผลการด าเนินงาน 50 44 

2.ทักษะด้านการบริหารจัดการ 
(Managerial skills) 

ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
โดยการประเมินตนเอง 

30 25.67 
ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
โดยผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน 

3.ธรรมาภิบาล (Governance) 
แบบประเมินโดยผู้ปฏิบัติงาน 
ในส่วนงาน 

20 17 

รวม 100 86.67 
 

ข้อสังเกตจากการน าเสนอชี แจงรายงานประเมินตนเอง 

1. การรายงานมีความครบถ้วนละเอียดดี การเสนอแนวทางการคิดริเริ่มใหม่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม 

2. เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid 19 ท าให้หลายๆงานยังไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้หรือมีอุปสรรคต้องปรับแผนงานใหม่ แต่ก็ยังสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดีระดับหนึ่ง 

3. การปรับแนวทางการด าเนินงานด้านการเรียนการสอน/การฝึกอบรมเป็นลักษณะ Online อาจจะมี
อุปสรรคในการประเมินผลความส าเร็จของงานในด้านการติดตามความก้าวหน้าของผู้รับบริการ 

 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ 

1. ยังปฏิบัติงานเชิงรับมากเกินไป ควรเร่งรัดประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และวางแผนปฏิบัติงาน
เชิงรุกให้มีความเข้มข้นมากขึ้น 

2. ควรหาเครื่องมือที่จะท าให้ทราบผลสัมฤทธิ์จากการเรียนหรือฝึกอบรมทางออนไลน์ที่ถูกต้อง แม่นย า 
เพ่ือปรับปรุงระบบการด าเนินงานของส านักให้ตรงเป้าหมายที่สุด และเกิดประโยชน์สูงสุดของทั้ง 2 ฝ่าย 

3. ควรเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
และการท างานเชื่อมโยงที่เป็นเครือข่ายให้มากยิ่งข้ึน 

4. ส านักส่งเสริมและฝึกอบรมควรเชื่อมโยงฐานข้อมูลและรวบรวมความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานเชิงรุก 

5. ควรจัดท าตารางการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายส าคัญ (Milestone) ให้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถ
ติดตามการด าเนินงานและทราบก าหนดระยะเวลา (Timeline)  
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การปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการของผู้ปฏิบัติงานในส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ในมิติที่ 2 และ 3 

ส าหรับประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการของผู้ปฏิบัติงานในส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแบบประเมินให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็นและรวบรวมสรุปผลการประเมิน โดยมี
ผู้ปฏิบัติงานในส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ตอบแบบประเมินจ านวน 46 คน จากผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 63 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.01 และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินตนเองของผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม พบว่า 
มีคะแนนเฉลี่ยด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ดังนี้ 

มิติที่ 2 ทักษะการบริหารจัดการ (คะแนนเต็ม 5) 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนงาน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนงาน 

สมรรถนะหลัก  3.83 3.79 สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ  4.16 3.64 
1. I : Innovation 3.00 3.54 1. L : Leadership 5.00 3.50 
2. AM : Achievement 

Motivation 
4.00 3.61 

2. SS : Strategic Thinking and 
Strategic HR Direction 

4.00 3.57 

3. Ka : Kasetsart 
Engagement 

5.00 4.15 
3. EC : Empowering and 

Coaching 
3.00 3.61 

4. S : Self Development 4.00 3.72 4. CM : Change Management 4.00 3.54 
5. E : Ethics 3.00 4.02 5. N : Networking 5.00 3.78 
6. T :Teamwork 4.00 3.67 6. RM : Resource Management 4.00 3.85 

 

ส าหรับมิติที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติงานได้ตอบแบบ
ประเมินและสรุปคะแนนเฉลี่ยได้ ดังนี้ 

มิติที่ 3 ธรรมาภิบาล (คะแนนเต็ม 5) 

ประเด็นธรรมาภิบาล คะแนนเฉลี่ย  
1. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  3.75 
1.1 สามารถด าเนนิการด้านการให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  3.76 
1.2 สามารถสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจให้แก่ผู้รับบริการ  3.76 
1.3 สามารถตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มสี่วนได ้
ส่วนเสีย ที่มีความหลากหลาย และมีความแตกตา่งได ้ 

3.72 

2. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) 3.79 
2.1 แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนา้ที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้  3.83 
2.2 มีความรับผิดชอบต่อความคาดหวังของบุคลากรและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  3.70 
2.3 มีส านึกในการรับผดิชอบตอ่ปัญหาสาธารณะ  3.85 
3. หลักความโปร่งใส (Transparency) 3.80 
3.1 มีกระบวนการท างานที่เปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถติดตามและตรวจสอบการด าเนินกิจกรรม/
แผนงานขององค์กรได้  

3.83 

3.2 บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรได้อย่างทัว่ถึง ข้อมูลมีความถูกต้อง และมีการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส าคัญทีบ่คุลากรควรรู้  

3.78 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ลงมติเห็นควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

 
 
 

  ..................................................................... 
                                (นายโสภณ  ภูเก้าล้วน) 
                     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
                                       ประธานกรรมการ 
 
 

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

 (รองศาสตราจารย์วัฒนา  สวรรยาธิปัติ) 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

กรรมการ 
  กรรมการ 

..................................................................... 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  แหลมสัก)  

รองอธิการดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม 
  กรรมการ 

 


