
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 : ระยะเวลา 3 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 คณบดี 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. พลเอก นายแพทย์ ชุมพล  เปี่ยมสมบูรณ์   ประธาน 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง     กรรมการ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
3. นายด ารงค์  ศรีพระราม     กรรมการ 
     รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
4. นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล    เลขานุการ 
    รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

โดยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาต่อไปนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อ 
วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 มีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รอบที่ 2 โดยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์คงศักดิ์  เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มาน าเสนอชี้แจงรายงาน
ประเมินตนเอง พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาได้แก่  

1. แผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. แนวทางการบริหารงานของคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  

3. การน าเสนอความก้าวหน้า (รอบ 8 เดือน) และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย 

4. ข้อมูลพื้นฐานคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ประกอบกับรายงานประเมินตนเองโดยหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้จัดท า ได้แก่ มิติที่ 1 ความคิดริเริ่มและ
ความท้าทาย (Initiative and Challenge) มิติที่ 2 ทักษะด้านการบริหารจัดการ (Managerial skills) และสรุป 
การประเมินหัวหน้าส่วนงานโดยผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน  ได้แก่ มิติที่ 2 ทักษะด้านการบริหารจัดการ (Managerial 
skills) และมิติที่ 3 ธรรมาภิบาล (Governance) 
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อนึ่ง เนื่องจากข้อบังคับฯ ได้ประกาศใช้หลังจากแต่งตั้งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และสภามหาวิทยาลัย
ได้ เชิญคณบดี มาน าเสนอแผนการบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 30  ตุลาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะ เพ่ือให้พิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนาการวางแผนการบริหาร ดังนี้ 

๑. นโยบายการจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมกับภาคเอกชนเป็นนโยบายที่ดี  
๒. การวิจัยเรื่องโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนน่าจะพัฒนาให้เป็นศูนย์วิจัยได้  
๓. เนื่องจากคณะมีบุคลการที่เป็นสัตวแพทย์ที่เป็นพนักงานเงินรายได้ค่อนข้างมากคณะอาจพิจารณาน า

ระบบศาสตราจารย์คลินิกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาใช้ในการส่งเสริมความก้าวหน้าและความมั่นคงในวิชาชีพ
ให้แก่บุคลากรเหล่านี้ 

๔. เนื่องจากเป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและมีความพร้อมในเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนที่มีความสมบูรณ์และครบครัน คณะอาจพิจารณาจัดการเรียนการสอนส าหรับบุคคลที่ส าเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีให้มาศึกษาต่ออีกสี่ปีเพ่ือสร้างสัตวแพทย์ต่อยอด  

๕. เสนอให้คณะซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับสัตว์บูรณาการการท างานร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ในหลักสูตรทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

๖. ปัจจุบันมีผู้เลี้ยงสุนัขและแมวที่ให้ความส าคัญกับการดูแลสัตว์ค่อนข้างมาก คณะสามารถสร้างพันธมิตร
ทางธุรกิจในการผลิตชีวภัณฑ์ทางสัตวแพทย์และอาหารสัตว์ ซึ่งจะท าให้คณะมีรายได้จากการค้นคว้าวิจัย  

๗. ตามที่คณะมีแผนที่จะลงทุนร่วมกับภาคเอกชน ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดรูปแบบการลงทุน
ร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนในสองลักษณะ คือ การลงทุนร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่ และการลงทุนร่วมกับ
สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เพ่ือความรอบคอบในการด าเนินงานเพราะการร่วมลงทุนมีความ
เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ 

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้น าเสนอรายงานความกาวหนาการบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
(รอบ ๙ เดือน) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 5/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. เนื่องจากคณะมีองค์ความรู้และคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ค่อนข้างมาก คณะสามารถจัดท า
หลักสูตรอบรมระยะสั้นทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ได้ทันที อาทิ เรื่องไข้หวัดนก โดยการเชิญอาจารย์มาบรรยาย  
ก็น่าจะสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้  

๒. เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีวิทยาสารเกษตรศาสตร์ (Kasetsart Journal) ส าหรับพิมพ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการแขนงต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์อยู่แล้ว และยังมีฐานข้อมูลใน SCOPUS 
ซึ่งคณะอาจพิจารณายกเลิกการจัดท าวารสารวิชาการระดับคณะ แล้วไปเน้นยกระดับและพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
ให้ตีพิมพ์ในวิทยาสารเกษตรศาสตร์ให้มากข้ึน  

๓. การส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ เสนอให้ส่งเสริมและสนับสนุน
คณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์พิเศษแทนต าแหน่งศาสตราจารย์คลินิก เนื่องจากต าแหน่งศาสตราจารย์
พิเศษ เป็นต าแหน่งที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ  
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๔. แนวคิดการส่งเสริมการท าวิจัย เน้นงานวิจัยเชิงนวัตกรรมและมีผลทางเศรษฐกิจ โดยการจัดสรร ๓% 
ของเงินรายได้มาสนับสนุนการท าวิจัยเป็นเรื่องที่ดี เสนอให้คณะเน้นเฉพาะเจาะจงให้กับอาจารย์รุ่นใหม่ที่จะมี
ผลกระทบค่อนข้างมาก เพ่ือจะได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์รุ่นใหม่มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับบุคคล 
ภายนอกได้ และควรร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการสร้างนวัตกรรมเครื่องมือทางสัตวแพทยศาสตร์ซึ่งจะช่วย 
ยกอันดับของคณะให้สูงขึ้นได้ตามที่วางเป้าหมายให้รวดเร็วขึ้นได้อีกทางหนึ่ง  

๕. การน าเสนอรายงานความก้าวหน้าการบริหารงานของผู้บริหารส่วนงานที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ในส่วนของ
คณะที่จัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจสามารถน าเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้ค่อนข้าง
มากกว่าคณะที่จัดการเรียนการสอนทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสิ่งที่ส่วนงานควรจะน าเสนอ ต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมคือทิศทางที่ส่วนงานจะมุ่งต่อไปในอนาคต เพ่ือสภามหาวิทยาลัยจะได้ให้ข้อเสนอแนะและ ความ
คิดเห็นว่าสิ่งที่จะด าเนินการสอดคล้องกับนโยบายและเป็นไปในทิศทางเดียวกับการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
รวมถึงสภามหาวิทยาลัยจะสามารถเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงานของส่วนงานให้มีความก้าวหน้า และ
ประสบผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี เพ่ือจะได้สร้างกรอบความคิดการท างานเพ่ือส่วนรวมของบุคลากรในแต่ละส่วนงาน 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

๖. คณะควรเร่งด าเนินการเปิดหลักสูตรนานาชาติให้มากข้ึนโดยเร็ว เนื่องจากคณะมีความร่วมมือกับสถาบัน
ต่างประเทศอ่ืนอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ International Center of Agricultural Research for Development 
(CIRAD) และ Institut National Polytechnique-Ecole Nationale Veterinarire de Toulous สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ที่มีความร่วมมือค่อนข้างชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองปริญญาร่วมกันซึ่งจะเป็นโม เดลน าร่องที่จะ
ช่วยขยายความร่วมมือไปยังภูมิภาคอ่ืนในประเทศที่คณะมีศิษย์เก่าอยู่แล้วอาทิประเทศญี่ปุ่นแต่เนื่องจากเป็นหลักสูตร
ที่คัดเลือกผู้เรียนเฉพาะกลุ่มจากประเทศเพ่ือนบ้านเสียส่วนใหญ่ ถึงแม้จะมีความเป็นนานาชาติในระดับหนึ่งแต่ว่า
ภาพลักษณ์ท่ีออกมายังไม่ชัดเจนเพราะเป็นที่ทราบกันเฉพาะแค่ในคณะเท่านั้นคณะควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน
และหากเป็นไปได้คณะอาจพิจารณาเปิดกว้างให้กับนิสิตไทยได้มีโอกาสเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ด้วยเช่นกันเพ่ือไม่ให้
จ ากัดเฉพาะแค่ในกลุ่มคนที่ได้รับทุนเท่านั้น 

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ รอบท่ี 2 โดยสรุปค่าเฉลี่ยการประเมินของกรรมการทั้ง 3 ท่าน พร้อมทั้งได้ให้ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะไว้ ดังนี้ 

มิติ องค์ประกอบ 
ค่า

น ้าหนัก 
ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน  
กรรมการทั ง 3 ท่าน 

1.ความคิดริเริ่มและความท้า
ทาย (Initiative and 
Challenge) 

แผน/ผลการด าเนินงาน 
 

50 
 

47.5 

2.ทักษะด้านการบริหารจัดการ 
(Managerial skills 

ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
โดยการประเมินตนเอง 

30 25.2 
ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
โดยผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน 

3.ธรรมาภิบาล (Governance) แบบประเมินโดยผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน 20 16.8 
รวม 100 89.5 
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ข้อสังเกตการน้าเสนอชี แจงรายงานประเมินตนเองจากคณะกรรมการประเมินฯ    

1. คณบดีมีความตั้งใจสูงในการท างาน มีความกล้าคิดกล้าท าสิ่งใหม่ๆ มีความประนีประนอม สามารถสร้าง
ความร่วมมือกับบุคลากรได้ค่อนข้างมาก 

2. ควรเพิ่มเป้าหมายในเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ให้มากยิ่งขึ้น 
3. ควรเร่งรัดปัญหาการบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ เพ่ือให้คณะมีรายได้เชิงรับ (Passive 

income) เพ่ิมข้ึนอีกช่องทางหนึ่ง 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ 

1. ควรผลักดันเรื่องการจัดระบบความก้าวหน้า (Career path) ของบุคลากร โดยเฉพาะสายสนับสนุนใน
โรงพยาบาลสัตว์ เช่น สัตวแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ เนื่องจากมีจ านวนบุคลากรในส่วนงานนี้จ านวนมาก 

2. ควรเร่งด าเนินการให้คณะได้รับการการรับรองมาตรฐานสถาบันทางสัตวแพทย์ระดับนานาชาติ  
The Australasian Veterinary Broads Council, AVBC เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาต่อของนิสิตและการท างาน 
ในระดับนานาชาติ 

3. ควรผลักดันการสร้างหลักสูตรสัตวแพทย์บัณฑิต (4+4) เพ่ือรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ที่ 
เกี่ยวข้องกับด้านสัตวแพทย์มาศึกษาต่อยอดเพ่ือท าให้ได้บัณฑติที่ตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศด้านปศุสัตว์มากข้ึน 

4. ทิศทางในการพัฒนาคณะสัตวแพทย์ในอนาคต ควรพิจารณาเน้นการผลิตปศุสัตว์ที่ตอบสนองกระแส
ด้าน Food safety 

5. ควรเพ่ิมแนวทางหรือวิธีการที่จะช่วยส่งเสริมการท างานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การจัด
หน่วยสัตวแพทยศาสตร์ศึกษาที่มีทีมงานวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการศึกษาทุกมิติแล้ว อาจจะเพ่ิมการอบรมหรือกิจกรรมที่
ให้บุคลากรทั้งสองวิทยาเขตท างานร่วมกัน 

6. ควรวางแผนบริหารจัดการเรื่องการเงิน การบัญชีเพ่ือรองรับการเป็นหน่วยงานเชิงพาณิชย์ ที่มีแนวโน้ม
อาจจะต้องมีรายการจัดเก็บภาษีในอนาคต 

สิ่งท่ีคณบดีต้องการให้มหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน 

1. การจัดท าหลักสูตรเตรียมความพร้อมส าหรับผู้สนใจที่จะเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหาร 
2. พิจารณาปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพทางด้านการแพทย์ 

เพ่ือให้เอ้ือต่อการท างานมากยิ่งขึ้น 
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 การประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณบดีของผู้ปฏิบัติงานในคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในมิติที่ 2 และ มิติที่ 3 

ส าหรับประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณบดีของผู้ปฏิบัติงานในคณะสัตวแพทยศาสตร์ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแบบประเมินให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็นและรวบรวมสรุปผลการประเมิน โดยมี
ผู้ปฏิบัติงานในคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตอบแบบประเมินจ านวน 264 คน จากผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 862 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 30.63 และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินตนเองของคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ดังนี้ 

มิติที่ 2 ทักษะการบริหารจัดการ (คะแนนเต็ม 5) 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนงาน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนงาน 

สมรรถนะหลัก  3.50 4.24 สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ 3.50 4.14 
1. I : Innovation 3.00 4.15 1. L : Leadership 4.00 4.29 
2. AM : Achievement 
Motivation 

4.00 4.19 2. SS : Strategic Thinking and 
Strategic HR Direction 

4.00 4.08 

3. Ka : Kasetsart 
Engagement 

3.00 4.42 3. EC : Empowering and 
Coaching 

2.00 4.13 

4. S : Self Development 4.00 4.17 4. CM : Change Management 3.00 4.17 
5. E : Ethics 5.00 4.35 5. N : Networking 5.00 4.11 
6. T :Teamwork 2.00 4.16 6. RM : Resource Management 3.00 4.06 

ส าหรับมิติที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลของคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานได้ตอบแบบประเมิน
และสรุปคะแนนเฉลี่ยได้ ดังนี้ 

มิติที่ 3 ธรรมาภิบาล  (คะแนนเต็ม 5) 

ประเด็นธรรมาภิบาล คะแนนเฉลี่ย  
1. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  4.14 
1.1 สามารถด าเนนิการด้านการให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  4.13 
1.2 สามารถสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจให้แก่ผู้รับบริการ  4.19 
1.3 สามารถตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มสี่วนได้ 
ส่วนเสีย ที่มีความหลากหลาย และมีความแตกตา่งได้  

4.12 

2. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) 4.23 
2.1 แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนา้ที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้  4.27 
2.2 มีความรับผิดชอบต่อความคาดหวังของบุคลากรและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  4.16 
2.3 มีส านึกในการรับผดิชอบตอ่ปัญหาสาธารณะ  4.26 
3. หลักความโปร่งใส (Transparency) 4.16 
3.1 มีกระบวนการท างานที่เปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินกิจกรรม/แผนงานขององค์กรได้  

4.19 

3.2 บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรได้อย่างทัว่ถึง ข้อมูลมีความ
ถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส าคัญทีบุ่คลากรควรรู้  4.13 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ลงมติเห็นควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

 
 
 

พลเอก  ..................................................................... 
                         (ชุมพล  เปี่ยมสมบูรณ์) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประธานกรรมการ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

..................................................................... 
(นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง) 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
กรรมการ 

  กรรมการ 

..................................................................... 
       (นายด ารงค์  ศรีพระราม)  

รองอธิการดีฝ่ายบริหาร 
  กรรมการ 

 


