
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
รอบท่ี 1 ( 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 : ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน) 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินงานและ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน โดยการติดตามและประเมินผลจะครอบคลุม 3 มิต ิได้แก่ (1) ความคิดริเริ่มและ
ความท้าทาย (Initiative and Challenge) (2) ทักษะด้านการบริหารจัดการ (Managerial skills) (3) ธรรมาภิบาล 
(Governance) และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ คณบด ี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ประกอบด้วย 

1. รองศาสตราจารย์พีรเดช  ทองอ าไพ   ประธานกรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ศาสตราจารย์ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช    กรรมการ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
3. รองศาสตราจารย์ประดนเดช  นีละคุปต์   กรรมการ 
     รองอธิการดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล 
4. นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล    เลขานุการ 
    รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

โดยมีหน้าทีติ่ดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาต่อไป นั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสน เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 มีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน รอบท่ี 1  โดยเชิญรองศาสตราจารย์เชาว์  อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสน มาน าเสนอชี้แจงรายงานประเมินตนเอง พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาได้แก่  

1. ค ารับรองค่าเป้าหมายตัวชี้วัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ตามแผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ.2564-
2567) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. แผนการด าเนินงานในรอบสี่ปีของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

3.  ข้อมูลพื้นฐานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

ประกอบกับรายงานประเมินตนเองโดยหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้จัดท า ได้แก่ มิติที่ 1 ความคิดริเริ่ม  
และความท้าทาย ( Initiative and Challenge)  มิติที่  2 ทักษะด้านการบริหารจัดการ (Managerial skills)  
และสรุปการประเมินหัวหน้าส่วนงานโดยผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน  ได้แก่ มิติที่  2 ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
(Managerial skills) และมิติที่ 3 ธรรมาภิบาล (Governance) 
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ทั้งนี ้คณะกรรมการฯ ไดพิ้จารณาประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
รอบท่ี 1 โดยมีการประเมินของกรรมการทั้ง 3 ท่าน พร้อมทั้งได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไว้ ดังนี้ 

มิติ องค์ประกอบ ค่าน  าหนัก 
ผลการประเมิน  

กรรมการทั ง 3 ท่าน 

1.ความคิดริเริ่มและความท้าทาย   
(Initiative and Challenge) 

แผน/ผลการด าเนินงาน 50 47 

2.ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
(Managerial Skills) 

ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
โดยการประเมินตนเอง 

30 26 
ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
โดยผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน 

3.ธรรมาภิบาล (Governance) แบบประเมินโดยผู้ปฏิบัติงาน 
ในส่วนงาน 

20 18 

รวม 100 91 
 

ข้อสังเกตการน าเสนอชี แจงรายงานประเมินตนเองจากคณะกรรมการประเมินฯ 

1.  คณบดีมีความมุ่งมั่นตั้งใจ สามารถบริหารจัดการได้ดี เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในคณะ มีผลการด าเนินงาน
ส าเร็จเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่อนข้างมาก ซึ่งอาจต้องพิจารณาทบทวนเป้าหมายที่ก าหนดไว้เดิมว่าเป็นการ
ตั้งเป้าหมายไว้ต่ าเกินไปหรือไม่ 

2. ส าหรับผลการประเมินตนเองในมิติที่ 2 ทักษะด้านการบริหารจัดการนั้น คณบดีประเมินตนเองอยู่ในระดับ
ปานกลางถึงค่อนข้างต่ า แตค่่าเฉลี่ยบุคลากรในคณะประเมินคณบดีอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ 

1.  ส าหรับหลักสูตร วศ.บ (วิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือการเกษตรและอุตสาหกรรม) ที่คณะมีก าหนดรูปแบบการ
เรียนการสอนที่มี Course Work  และการฝึกงานในอัตราส่วนที่เท่ากันเป็นหลักสูตร Dual Degree ในภาคพิเศษ แต่มี
ปัญหาหลักเกณฑ์ที่จะต้องมีการเปิดหลักสูตรในภาคปกติก่อนนั้น เนื่องจากปัจจุบันรูปแบบการเรียนการสอนจะเป็นไป
ในรูปแบบใหม่ที่สามารถปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการก าลังคน คณะอาจจะพิจารณาขอเปิดหลักสูตรในลักษณะ 
ของ Sandbox ได ้

2. ในบริบทของงานวิจัย ควรมีการเพ่ิมเติมสังเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก เช่น ตัวชี้วัดจ านวนผลงานตีพิมพ์
นานาชาติอยู่ใน Journal Quartile Score (Q) ตัวชี้วัดจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์และ
เชิงนโยบาย งบประมาณด้านวิจัยที่ได้รับมีกี่ประเภท มาจากสาขาวิชาอะไรบ้าง พร้อมหลักฐานประกอบการน าไปใช้
ประโยชน์ในแต่ละด้าน เป็นต้น  

3. คณบดีอาจจะมีการเพ่ิมตัวชี้วัด เช่น ร้อยละของบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา จ านวนนิสิตที่สามารถสอบ
ใบประกอบวิชาชีพ ร้อยละผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิต เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน 
ของคณะที่พัฒนาขึ้น 
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สิ่งท่ีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ต้องการให้สภามหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ต้องการอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือให้คณะสามารถมีอัตราก าลังเพียงพอในการพัฒนาการจัดท า
หลักสูตรมหาบัณฑิตนานาชาติให้สัมฤทธิ์ผลอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนปรับตัวชี้วัดที่มอบหมายให้ผู้บริหารส่วนงาน 
ให้มีความท้าทายมากกว่าเดิม โดยอาจจะใช้ผลการด าเนินงานจากรายงานการประเมินตนเองของคณบดี/ผู้อ านวยการ 
เป็น Baseline Data เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถกระจายตัวชี้วัดไปยังส่วนงานได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริบท
มากยิ่งขึ้นต่อไป 

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณบดีของผู้ปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ในมิติที่ 2 และ มิติที่ 3 

ส าหรับการประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณบดีของผู้ปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ส านักงาน
สภามหาวิทยาลัย ได้ก าหนดแบบประเมินให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็นและรวบรวมสรุปผลการประเมิน  
โดยมีผู้ปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ตอบแบบประเมินจ านวน 89 คน จากผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 
181 คน คิดเป็นร้อยละ 49.2 และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินตนเองของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก าแพงแสน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ดังนี้ 

มิติที่ 2 ทักษะการบริหารจัดการ (คะแนนเต็ม 5) 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนงาน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนงาน 

สมรรถนะหลัก  3.14 4.59 สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ 3.17 4.43 
1. I : Innovation 3.00 4.33 1. L : Leadership 3.00 4.59 
2. AM : Achievement 
Motivation 

4.00 4.52 
2. SS : Strategic Thinking 
and Strategic HR Direction 

3.50 4.30 

3. Ka : Kasetsart 
Engagement 

3.00 4.80 
3. EC : Empowering and 
Coaching 

3.00 4.39 

4. S : Self Development 3.50 4.54 4. CM : Change Management 2.50 4.41 
5. E : Ethics 2.00 4.78 5. N : Networking 3.50 4.46 
6. T :Teamwork 3.33 4.59 6. RM : Resource Management 3.50 4.43 
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ส าหรับมิติที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ผู้ปฏิบัติงานได้ตอบแบบ
ประเมินและสรุปคะแนนเฉลี่ยได้ ดังนี้ 

มิติที่ 3 ธรรมาภิบาล  (คะแนนเต็ม 5) 

ประเด็นธรรมาภิบาล คะแนนเฉลี่ย  
1. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  4.62 
1.1 สามารถด าเนินการด้านการให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  4.61 
1.2 สามารถสร้างความเชื่อม่ัน ความไว้วางใจให้แก่ผู้รับบริการ  4.70 
1.3 สามารถตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่างได้  

4.57 

2. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) 4.69 
2.1 แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้  4.72 
2.2 มีความรับผิดชอบต่อความคาดหวังของบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  4.63 
2.3 มีส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  4.72 
3. หลักความโปร่งใส (Transparency) 4.66 
3.1 มีกระบวนการท างานที่เปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินกิจกรรม/แผนงานขององค์กรได้  

4.72 

3.2 บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรได้อย่างทั่วถึง ข้อมูลมีความถูกต้อง 
และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส าคัญท่ีบุคลากรควรรู้  

4.61 

 
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ลงมติเห็นควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

 
 

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

                  (รองศาสตราจารย์พีรเดช  ทองอ าไพ) 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประธานกรรมการ 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

..................................................................... 
(ศาสตราจารย์ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช) 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
กรรมการ 

  กรรมการ 

..................................................................... 
(รองศาสตราจารย์ประดนเดช  นีละคุปต์) 

                    รองอธิการดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล 
   กรรมการ 


