
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

รอบท่ี 2 (๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ถึง ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖5 : ระยะเวลา ๓ ปี) 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินงานและ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน โดยการติดตามและประเมินผลจะครอบคลุม 3 มิติได้แก่ (1) ความคิดริเริ่มและ
ความท้าทาย (Initiative and Challenge) (2) ทักษะด้านการบริหารจัดการ (Managerial skills) (3) ธรรมาภิบาล 
(Governance) และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ประกอบด้วย 

1.  นายโสภณ  ภูเก้าล้วน                ประธานกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

2.  รองศาสตราจารย์วัฒนา  สวรรยาธิปัติ    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  แหลมสัก     กรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม 

4. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย    เลขานุการ 

โดยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรมตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 
๒๕๖๓ เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาต่อไปนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรมเมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมและฝึกอบรม รอบที่ 2 (3 ปี)  โดยเชิญรองศาสตราจารย์สุวิสา  พัฒนเกียรติ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรมมาน าเสนอชี้แจงรายงานประเมินตนเอง พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาได้แก่  

๑. ค ำรับรองและค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรมตำมแผนปฏิบัติกำร ๔ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

๒. รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 
รอบท่ี ๑ (๑ ปี ๖ เดือน) 

๓. ข้อมูลพื้นฐำนของส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 

ประกอบกับรายงานประเมินตนเองโดยหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้จัดท า ได้แก่ มิติที่ 1 ความคิดริเริ่มและ
ความท้าทาย ( Initiative and Challenge) มิติที่  2 ทักษะด้านการบริหารจัดการ (Managerial skills) และ 
สรุปการประเมินหัวหน้าส่วนงานโดยผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน  ได้แก่ มิติที่  2 ทักษะด้านการบริหารจัดการ 
(Managerial skills) และมิติที่ 3 ธรรมาภิบาล (Governance) 
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อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม รอบที่ ๑ (๑ ปี ๖ เดือน) เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ เพ่ือให้
พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน ดังนี้ 

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)  

   ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม รอบท่ี 2 (3 ปี) โดยสรุปค่าเฉลี่ยการประเมินของกรรมการทั้ง 3 ท่าน พร้อม
ทั้งได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไว้ ดังนี้ 

มิติ องค์ประกอบ ค่าน  าหนัก 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน  
กรรมการทั ง 3 ท่าน 

รอบท่ี 1  
(1ปี 6 เดือน) 

รอบท่ี 2 
(3 ปี) 

1.ความคิดริเริ่มและความท้าทาย 
(Initiative and Challenge) 

แผน/ผลการด าเนินงาน 
 

50 
 

44 47 

2.ทักษะด้านการบริหารจัดการ    
(Managerial skills) 

ทักษะด้านการบริหารจัดการ 
โดยการประเมินตนเอง 

30 25.67 26 
ทักษะด้านการบริหารจัดการ 
โดยผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน 

3.ธรรมาภิบาล (Governance) 
แบบประเมินโดยผู้ปฏิบัติงาน 
ในส่วนงาน 

20 17 17.67 

รวม 100 86.67 90.67 
 

ข้อสังเกตการน าเสนอชี แจงรายงานประเมินตนเองจากคณะกรรมการประเมินฯ 

1. ผู้อ านวยมีความมุ่งมั่น สามารถขับเคลื่อนส านักส่งเสริมและฝึกอบรมให้มีทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เติมเต็ม
ในสิ่งที่ส านักฯ ยังขาดอยู่ได้ ดังปรากฏในผลการด าเนินงานรอบท่ี 2 (3 ปี) 
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2. จุดเด่นของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม คือ จ านวนเครือข่าย และชุมชน เชี่ยวชาญการท างานตามระบบ
ที่สั่งการ แตส่ าหรับโครงการที่จะต้องบริหารจัดการด้วยตัวเอง ยังด าเนินการได้ไม่ดีเท่าที่ควร 

3. ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการของบุคลากรในมิติที่ 2 และ 3 คะแนนโดยรวมลดลงกว่า
ผลการประเมินในรอบท่ี 1 จึงควรมีการทบทวนว่าเหตุใดจึงลดลง เพราะมีผลต่อการท างานในภาพรวม 

 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ 

1. ขอให้ผู้อ านวยการท าความเข้าใจให้ตรงกันกับบุคลากรว่า ทุกคนประสงค์ที่จะสร้างผลงานที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ พร้อม ๆ กับการท างานอย่างมีความสุข สนุกกับการท างาน เพ่ือให้ผลลัพธ์ที่ออกมาดีกว่าการ
มุ่งเน้นผลงานเพียงอย่างเดียว เพราะความรัก ความสามัคคี และการช่วยกันวางแผนงานตั้งแต่ต้น จะท าให้
บุคลากรช่วยกันปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จอย่างมีความสุข และประสงคท์ างานด้วยกันอย่างยั่งยืนต่อไป 

2. ในจ านวนบุคลากรขององค์กรที่ผู้อ านวยการต้องดูแล หากไม่ได้ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
เท่าที่ควร บางอย่างส าหรับบางคนอาจต้องฝืนใจท า หรืออาจท าไปเพราะจะถูกเพ่งเล็ง จึงขอให้ผู้อ านวยการ
ค านึงถึงบุคลากรด้วย เพราะองค์การต้องประกอบไปด้วย งาน คนท างาน และวิธีในการท างาน  

3. บุคลากรคือก าลังส าคัญในความส าเร็จของหน่วยงานในทุก ๆ ด้าน หากสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยความรักความสามัคคี จะช่วยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของงาน เช่น มีการประชุมการท างานด้วยกันให้ 
บ่อยข้ึน ใส่ใจ สร้างความสัมพันธ์กับบุคลากร  

4. ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการครั้งต่อไปขอให้บุคลากรมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการของบุคลากรต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

สิ่งท่ีผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรมต้องการให้มหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน 

การส่งเสริมความร่วมมือของส่วนงานระดับคณะ ในการบูรณาการการท างานบริการวิชาการและใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน เพ่ือสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 
การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการของผู้ปฏิบัติงานในส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ในมิติที่ 2 และ  
มิติที่ 3 

ส าหรับประเมินการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการของผู้ปฏิบัติงานในส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแบบประเมินให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็นและรวบรวมสรุปผลการประเมิน โดยมี
ผู้ปฏิบัติงานในส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ตอบแบบประเมินจ านวน 36 คน จากผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 64 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.25 และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินตนเองของผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม พบว่ามี
คะแนนเฉลี่ยด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ดังนี้ 
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มิติที่ 2 ทักษะการบริหารจัดการ (คะแนนเต็ม 5) 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนงาน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนงาน 

สมรรถนะหลัก  4.00 3.57 สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ 3.83 3.37 
1. I : Innovation 4.00 3.33 1. L : Leadership 3.00 3.11 
2. AM : Achievement 
Motivation 

5.00 3.61 
2. SS : Strategic Thinking and 
Strategic HR Direction 

3.00 3.31 

3. Ka : Kasetsart 
Engagement 

4.00 4.03 
3. EC : Empowering and 
Coaching 

4.00 3.28 

4. S : Self Development 4.00 3.47 4. CM : Change Management 3.00 3.25 
5. E : Ethics 4.00 3.64 5. N : Networking 5.00 3.58 
6. T :Teamwork 3.00 3.36 6. RM : Resource Management 5.00 3.67 

ส าหรับมิติที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติงานได้ตอบ 
แบบประเมินและสรุปคะแนนเฉลี่ยได้ ดังนี้ 

มิติที่ 3 ธรรมาภิบาล  (คะแนนเต็ม 5) 

ประเด็นธรรมาภิบาล คะแนนเฉลี่ย  
1. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  3.61 
1.1 สามารถด าเนนิการด้านการให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  3.64 
1.2 สามารถสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจให้แก่ผู้รับบริการ  3.58 
1.3 สามารถตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มสี่วนได้ 
ส่วนเสีย ที่มีความหลากหลาย และมีความแตกตา่งได้  3.61 

2. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) 3.50 
2.1 แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนา้ที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้  3.53 
2.2 มีความรับผิดชอบต่อความคาดหวังของบุคลากรและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  3.36 
2.3 มีส านึกในการรับผดิชอบตอ่ปัญหาสาธารณะ  3.61 
3. หลักความโปร่งใส (Transparency) 3.39 
3.1 มีกระบวนการท างานที่เปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินกิจกรรม/แผนงานขององค์กรได้  3.36 

3.2 บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรได้อย่างทัว่ถึง ข้อมูลมีความ
ถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส าคัญทีบุ่คลากรควรรู้  

3.42 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ลงมติเห็นควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

 
 
 

          ..................................................................... 
   (นายโสภณ  ภูเก้าล้วน) 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประธานกรรมการ 

 
 

 
 

 

..................................................................... 
(รองศาสตราจารย์วัฒนา  สวรรยาธิปัติ) 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
กรรมการ 

  กรรมการ 

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

   รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพ่ือสังคม   
กรรมการ 

 


