
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รอบท่ี 1 (1 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 : ระยะเวลา 1 ปี) 

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 ี
คณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 

1. ศาสตราจารย์ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์    ประธานกรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายวีระชัย  อมรรัตน์     กรรมการ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาถ  มั่งคั่ง    กรรมการ 
     รองอธิการดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 
4. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย   เลขานุการ 

โดยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาต่อไป นั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เมื่อ 
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 มีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รอบท่ี 1  
(1 ปี) โดยเชิญรองศาสตราจารย์ศศิวิมล  มีอ าพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจมาน าเสนอชี้แจงรายงานประเมินตนเอง 
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่  

1. ค ารับรองค่าเป้าหมายตัวชี้วัดคณะบริหารธุรกิจตามแผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ.2564-2567) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. แผนการด าเนินงานในรอบสี่ปีของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

3.  ข้อมูลพื้นฐานของคณะบริหารธุรกิจ 

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 ไดพิ้จารณาประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รอบท่ี 1 (1 ปี) โดยมี
การประเมินของกรรมการทั้ง 3 ท่าน พร้อมทั้งได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไว้ ดังนี้ 

มิติ องค์ประกอบ ค่าน ้าหนัก 
ผลการประเมิน  

กรรมการทั ง 3 ท่าน 

1.ความคิดริเริ่มและความท้าทาย   
(Initiative and Challenge) 

แผน/ผลการด าเนินงาน 50 45 

2.ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
(Managerial skills) 

ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
โดยการประเมินตนเอง 

30 26 
ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
โดยผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน 

3.ธรรมาภิบาล (Governance) แบบประเมินโดยผู้ปฏิบัติงาน 
ในส่วนงาน 

20 18 

รวม 100 89 
 

ข้อสังเกตการน้าเสนอชี แจงรายงานประเมินตนเองจากคณะกรรมการประเมินฯ 

1. คณบดีมีการท างานรอบด้าน มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นในหลายๆ มิติอย่างชัดเจน รวมถึงการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าทีข่องคณบดีจากบุคลากรในคณะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงมากอีกด้วย 

2. เนื่องจากคณะมีจ านวนโครงการภาคพิเศษค่อนข้างมาก เมื่อเทียบสัดส่วนจ านวนบุคลากรระหว่างบุคลากร 
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการกับบุคลากรสายวิชาการ จึงพบว่าบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการมีจ านวนสูงกว่า
บุคลากรสายวิชาการมาก  

3. ในการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งต่อไปขอให้มีการน าเสนอข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีของจ านวนนิสิตและกองทุน 
ซึ่งข้อมูลทั้งสองส่วนจะเป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนของคณะได้ 

   ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ 

1.  สนับสนุนการรวมศูนย์บัญชีโครงการภาคพิเศษของคณะ เพ่ือลดค่าใช้จ่าย ลดความซ้ าซ้อนของงาน และเป็น
การสร้างงานให้มีระบบ อีกทั้งสามารถพัฒนาให้เป็น Business Unit ซึ่งตอบโจทย์มหาวิทยาลัยในส่วนที่คณะสามารถ
น าความรู้ในสาขาวิชาชีพมาช่วยสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัย 

2.  เนื่องจากหลักสูตรของคณะส่วนใหญ่จะมีลักษณะอิงสาขาวิชาการ เช่น การบัญชี การเงิน การตลาด ฯลฯ ซึ่ง
เป็นมุมมองจากสาขาวิชาการ แต่แนวโน้มของความต้องการผู้เรียนค่อนข้างต้องการความช านาญ การเป็นวิชาชีพ ซึ่งจะ
สื่อสารต่อหน่วยงานจ้างว่าผ่านประสบการณ์/ การอบรมที่ตลาดต้องการ ดังนั้นอาจจะปรับหลักสูตรให้สะท้อนความเป็น
มืออาชีพ-นักวิชาชีพ เช่น หลักสูตรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจประกันภัย การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การบัญชีเพ่ือ
เป็นนักตรวจสอบมืออาชีพ เป็นต้น และให้ความส าคัญกับกรณีศึกษา การวิจัยนโยบายสาธารณะที่เก่ียวกับภาคธุรกิจ  

3.  เนื่องจากจะมีคณะใหม่ด้านการแพทย์และสาธารณสุข คณะอาจจะเพ่ิมวิชาการเชิงบูรณาการ การบริหาร
จัดการสถานพยาบาล ธุรกิจการบริบาลผู้สูงอายุ ฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  

4.  คณบดีควรมีการสร้างเครือข่ายกับต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนให้มีนิสิต/ นักศึกษาจาก
ต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน หรือประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้มีความ
เป็นนานาชาติ และช่วยให้นิสิตมีทักษะด้านภาษาเพ่ิมข้ึนด้วย 
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5. สนับสนุนการพัฒนา Soft Skill ในมิติต่าง ๆ ให้กับนิสิต เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานใน
ปัจจุบัน รวมถึง Data Analytics และการน า Big Data มาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ 

6.  ขอให้คณบดีเพ่ิมจุดแข็งหรือความโดดเด่นเฉพาะที่ชัดเจนให้กับนิสิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เช่น สาขาภาควิชาบัญชีเน้นความโดดเด่นด้านการตรวจสอบ (Auditing) เป็นต้น 

   สิ่งท่ีคณบดีคณะบริหารธุรกิจต้องการให้สภามหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยสนับสนุน 
1. ด้านการวิจัย   เนื่องจากฐานข้อมูลการวิจัยน้อยและแนวโน้มลดลง และเงื่อนไขการรับรองจริยธรรม 

การวิจัยในมนุษย์ใช้ระยะเวลานานและการปรับแก้ไขเอกสาร เพ่ิมภาระและความยุ่งยาก อาจจะส่งผลท าให้งานตีพิมพ์
และเผยแพร่ของคณะมีอุปสรรค มหาวิทยาลัยควรหามาตรการลดขั้นตอนในการตรวจสอบและเอกสารที่เกี่ยวข้องกรณี
ได้รับการยกเว้นการรับรอง การจัดท า Template เพ่ือเป็นแบบฟอร์มในการขอรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์  เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้นักวิจัย 

2. ด้านบริการวิชาการ มีอุปสรรคเนื่องจากค่าอ านวยการของมหาวิทยาลัยก าหนดในอัตราร้อยละ 15  
ซึ่งนับว่าสูงโดยเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยควรทบทวนนโยบายและปรับลดค่าอ านวยการเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับ
หน่วยงานอ่ืนได้ หรือให้บริการแก่ผู้วิจัยเกี่ยวกับความสะดวกการบริหารโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลดขั้นตอนการท า
เอกสาร และลดขั้นตอนต่างๆทั้งนี้ยังคงด าเนินการตามระเบียบพัสดุ รวมถึงด้านอ่ืนๆเท่าที่จ าเป็น ตามเอกสารแนบท้าย
รายงาน 

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณบดีของผู้ปฏิบัติงานในคณะบริหารธุรกิจในมิติที่ 2 และ มิติที่ 3 

ส าหรับการประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณบดีของผู้ปฏิบัติงานในคณะบริหารธุรกิจ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
ได้ก าหนดแบบประเมินให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็นและรวบรวมสรุปผลการประเมิน โดยมีผู้ปฏิบัติงานใน 
คณะบริหารธุรกิจ ตอบแบบประเมินจ านวน 96 คน จากผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 149 คน คิดเป็นร้อยละ 64.4  
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินตนเองของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ดังนี้ 

 
มิติที่ 2 ทักษะการบริหารจัดการ (คะแนนเต็ม 5) 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนงาน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนงาน 

สมรรถนะหลัก  5.00 4.59 สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ 5.00 4.53 
1. I : Innovation 5.00 4.48 1. L : Leadership 5.00 4.66 
2. AM : Achievement 
Motivation 

5.00 4.61 
2. SS : Strategic Thinking 
and Strategic HR Direction 

5.00 4.49 

3. Ka : Kasetsart 
Engagement 

5.00 4.70 
3. EC : Empowering and 
Coaching 

5.00 4.49 

4. S : Self  Development 5.00 4.61 
4. CM : Change 
Management 

5.00 4.48 

5. E : Ethics 5.00 4.57 5. N : Networking 5.00 4.59 
6. T :Teamwork 5.00 4.54 6. RM : Resource Management 5.00 4.46 
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ส าหรับมิติที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้ปฏิบัติงานได้ตอบแบบประเมินและสรุป
คะแนนเฉลี่ยได้ ดังนี้ 

มิติที่ 3 ธรรมาภิบาล  (คะแนนเต็ม 5) 

ประเด็นธรรมาภิบาล คะแนนเฉลี่ย  
1. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  4.52 
1.1 สามารถด าเนินการด้านการให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  4.54 
1.2 สามารถสร้างความเชื่อม่ัน ความไว้วางใจให้แก่ผู้รับบริการ  4.56 
1.3 สามารถตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่างได้  

4.47 

2. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) 4.64 
2.1 แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้  4.69 
2.2 มีความรับผิดชอบต่อความคาดหวังของบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  4.57 
2.3 มีส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  4.65 
3. หลักความโปร่งใส (Transparency) 4.54 
3.1 มีกระบวนการท างานที่เปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินกิจกรรม/แผนงานขององค์กรได้  

4.55 

3.2 บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรได้อย่างทั่วถึง ข้อมูลมีความถูกต้อง 
และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส าคัญท่ีบุคลากรควรรู้  

4.52 

 
 

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ลงมติเห็นควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

 
 

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

                    (ศาสตราจารย์ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์) 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประธานกรรมการ  
 
 

 
 

 

 

 

 

..................................................................... 
(นายวีระชัย  อมรรัตน์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

กรรมการ 
  กรรมการ 

..................................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาถ  มั่งค่ัง) 

                รองอธิการดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 
   กรรมการ 
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เอกสารแนบท้าย เรื่อง สิ่งที่คณบดีคณะบริหารธุรกิจต้องการให้สภามหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนา 

ด้านวิชาการและการเรียนการสอน  
 1. เกณฑ์การเผยแพรผ่ลงานในการประชุมวิชาการส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1. ทบทวนหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานเพื่อขอจบการศึกษาโดยอาจพิจารณาปรับ
ลดให้เหลือเพียงการเผยแพร่เหมือนท่ีเคยเป็นมาก่อน 

1. ความทับซ้อนของการเปิดรายวิชานอกคณะ 
2. สถานท่ีการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
3. ผู้สมคัรเรียนลดลง 

๓. ขอรับเงินงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการสร้างอาคารจากมหาวิทยาลัย 
๔. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มช่องทางประชาสมัพันธ์ในภาพรวมทั้งหมด 
๕. สนับสนุนการเรียนข้ามสถาบันตามนโยบายของกระทรวงฯ 

ด้านบุคลากร  
 1. อัตราก าลังไมเ่พียงพอ FTES ระดับปริญญาตรี   2416.59 
                                  FTES ระดับปรญิญาโท    857.10 
                                  FTES ระดับปรญิญาเอก   40.95  
(FTES 1:25) 

1. เพิ่มอัตราบุคลากร คืนต าแหนง่บุคลากรที่เกษียณให้เพียงพอรองรับกับจ านวนนิสติ 

ด้านสวัสดิภาพของนิสิต      
1. รถที่ให้บริการนิสติภายในมหาวิทยาลัยมีจ านวนน้อย(รถตะลัย) 

 
1. เพิ่มจ านวนรถและเพิ่มจ านวนการวิ่งรถตะลัย 

2. ความปลอดภยัของวินรถจักรยานยนต ์ ๒. ก ากับวินเรื่องความปลอดภัย และอัตราความเร็วโดยให้ปฏิบตัิตามกฏจราจรอย่าง
เคร่งครดั 

3. KU-Happy Place รอคิวนาน ๓. ควรด าเนินการใหร้วดเร็วและเพิ่มบุคลากร (นักจติวิทยา) เพื่อให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของนิสิต 

ด้านการหารายได้และบริหารทรพัย์สิน  
 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ มก. อาจจะต่ า
กว่าเกณฑ ์

1. ขอปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบณัฑติศึกษาและโครงการพิเศษ 

 2. ระเบยีบเงินรายได้ไมย่ืดหยุ่นและไม่เป็นปัจจุบัน ๒. ควรปรับระเบียบให้ยดืหยุ่นและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
๓. ขอเสนอให้มีบทบญัญัตหิรือประกาศการใช้เงินของหน่วยงานภายใน วิทยาลัย
ส าหรับเงินรายได ้

 3. ส่วนแบ่งรายได้จากการบริหารทรัพย์สินสูงมาก อัตรา 40/60 1. มหาวิทยาลัยควรปรับลดอัตราจากหน่วยงานที่สร้างตึกจากรายได้ของหน่วยงาน 
ด้านกายภาพและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้  
 1. ท่ีจอดรถ ศูนย์เรียนรวม  1. เพิ่มท่ีจอดรถให้อาจารยเ์มื่อไปสอนที่ศูนย์เรยีนรวม   
 2. ท่ีจอดรถ หน้าคณะ ๒. ควรมีการยืดหยุ่นกรณีที่มาจอดซื้อของช่ัวคราวหน้าคณะ ร้านค้าเหล่านี้ให้

อัตราส่วนแบ่งกับมหาวิทยาลยัในอัตราที่สูง โดยค่าเช่าตารางเมตรละ 1,200  บาท 
(มหาวิทยาลัยก าหนดตารางเมตรละ 400 บาท) 

  3. อาคารจอดรถปิด 22.00 น.ท าให้นิสิตที่มีกิจกรรมหรือเรียน
เอารถลงไม่ได ้

๓.อนุโลมให้จอดรถริมถนนหลังเวลา 18.00 น. ปรับกฎเกณฑ์ให้จอดรถได้ในเวลาไม่
เร่งด่วน 

 4. ห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนยังไม่ทันสมยั ๔. ปรับปรุงอุปกรณส์ื่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องเรยีนให้ทันสมยั 
๕. เพิ่มพื้นท่ีส่วนกลางในการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ของนิสิตในมหาวิทยาลัย 

     5. สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๖. เพิ่มความเสถยีรภาพสัญญาณอินเตอร์เนต็ 
สวัสดิการบุคลากร  
 1.อัตราเงินเดือนและการปรับขั้น 1. อยากให้มหาวิทยาลัยเพิ่มอัตราเงินเดือนและอัตราการขึ้นเงินเดอืนเพื่อสะท้อน

อัตราค่าครองชีพในปัจจุบัน 
 2. ค่ารักษาพยาบาลส าหรับบคุคลในครอบครัวของพนักงานเงิน
รายได้ ควรได้รับเหมือนพนักงานเงินงบประมาณ เพราะเงินเดือน
พนักงานเงินรายได้น้อย แม้ว่าคณะบริหารธุรกิจไดส้นับสนุนค่า
รักษาพยาบาลให้กับบคุคลในครอบครัวของพนักงานเงินรายได้ 
จ านวน10,000 ต่อปีงบประมาณ ยังไมเ่พียงพอ 

๒. ปรับฐานสวัสดิการพนักงานเงนิรายได้ให้เหมือนกับพนักงานเงินงบประมาณ  
 


