
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
รอบท่ี 1 ( 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2567 : ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน) 

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

1. นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ     ประธานกรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ศาสตราจารย์คณิต  เขียววิชัย    กรรมการ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
3. รองศาสตราจารย์สมหวัง  ขันตยานุวงศ ์   กรรมการ 
     รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้ง 
     วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
4. นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล    เลขานุการ 
    รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

โดยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาต่อไป น้ัน 

ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันพุธ 
ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 มีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รอบที่ 1  โดย
เชิญรองศาสตราจารย์ปัทมาวดี  เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มาน าเสนอช้ีแจงรายงานประเมินตนเอง พร้อม
เอกสารประกอบการพิจารณาได้แก่  

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

2. แผนการด าเนินงานในรอบส่ีปีของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

3.  ข้อมูลพ้ืนฐานของคณะศึกษาศาสตร์ 

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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ทั้งน้ี คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รอบที่ 1 โดยมี
การประเมินของกรรมการทั้ง 3 ท่าน พร้อมทั้งได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไว้ ดังน้ี 

มิติ องค์ประกอบ ค่าน ้าหนัก 
ผลการประเมิน  

กรรมการทั ง 3 ท่าน 

1.ความคิดริเริ่มและความท้าทาย   
(Initiative and Challenge) 

แผน/ผลการด าเนินงาน 50 48 

2.ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
(Managerial skills) 

ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
โดยการประเมินตนเอง 

30 28 
ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
โดยผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน 

3.ธรรมาภิบาล (Governance) แบบประเมินโดยผู้ปฏิบัติงาน 
ในส่วนงาน 

20 18 

รวม 100 94 
 
ข้อสังเกตการน้าเสนอชี แจงรายงานประเมินตนเองจากคณะกรรมการประเมินฯ 

1. คณบดีมีความรู้ ความสามารถ เป็นคนเปิดกว้าง ท าให้บุคลากรท างานด้วยความสบายใจ ผลงานของคณะจึง
ออกมาเป็นที่น่าพอใจ บรรลุผลส าเร็จเกินเป้าหมายที่วางไว้  

2. ส าหรับการส ารวจระดับความพึงพอใจและความภาคภูมิใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร และการประเมิน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ของผู้ปฏิบัติงานในคณะน้ัน คณะควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้มากขึ้นกว้างขวางและทั่วถึง เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคณะในทุก 
ภาคส่วน  

 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ 
1.  เพ่ือเป็นการสร้างครูต้นแบบที่ดีในอนาคต คณะควรพัฒนาครูพ่ีเล้ียงในโรงเรียนที่ส่งนิสิตออกไปฝึกสอนโดย

เพ่ิมประสบการณ์และทักษะการสอนให้มีความเช่ียวชาญมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เป็นต้นแบบของนิสิตที่ไปฝึกสอน สามารถ
ถ่ายทอดและสร้างศักยภาพของนิสิตให้สูงขึ้นต่อไป 

2.  การบริหารจัดการรายได้เป็นส่ิงหน่ึงที่จะช่วยสะท้อนสมรรถนะ (Performance) ของคณบดีได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
จากตัวเลขรายรับของคณะที่สามารถด าเนินการให้มีรายได้สูงกว่าแผนที่วางไว้ค่อนข้างสูง จึงควรน าเสนอแนวทางในการ
หารายไดโ้ดยจ าแนกสัดส่วนและรายละเอียดการได้มาเพ่ือพัฒนาคณะให้ชัดเจน  

3.  ควรพัฒนาและสร้างความโดดเด่นทางด้านสาขาอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการผลิตบุคลากรของ
ประเทศให้เป็นที่สนใจและมีผู้เรียนเพ่ิมมากขึ้น โดยปรับเปล่ียนภาพลักษณ์ สร้างแรงจูงใจและขยายหลักสูตรให้
หลากหลายมากขึ้นกว่าปัจจุบัน ทั้ง Non Degree การบูรณาการข้ามคณะ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 

4.  คณะควรต้องพัฒนาศักยภาพและทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีให้กับนิสิต เพ่ือเป็นการเตรียมนิสิตให้
ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบัน 

5.  เน่ืองจากคณบดีด ารงต าแหน่งคณบดีในวาระที่ ๒ แล้ว จึงควรวางแผนและเตรียมการส าหรับการสร้าง
ผู้บริหารรุ่นใหม่เพ่ือการส่งมอบการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ต่อไป  
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สิ่งท่ีคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ต้องการให้สภามหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยควรมีการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสู่บุคลากรทุกระดับ เพ่ือสร้างความเข้าใจที่
ตรงกันและเป็นก าลังขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

อน่ึง คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้คณะศึกษาศาสตร์ ท างานวิจัยด้านสังคมเป็น Action Research ร่วมกับ
คณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ เพ่ือแก้ปัญหาสังคมที่ส าคัญในปัจจุบันในระดับครอบครัว ส่งผลให้เกิด
ช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap) และสามารถน าบทเรียนของกระบวนการแก้ปัญหามาเป็นองค์ความรู้ อีกทั้ง
จะช่วยสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยได้ครอบคลุมในหลายศาสตร์ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ 
ส่ิงแวดล้อมและสังคม 

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณบดีของผู้ปฏิบัติงานในคณะศึกษาศาสตร์ในมิติที่ 2 และ มิติที่ 3 

ส าหรับการประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณบดีของผู้ปฏิบัติงานในคณะศึกษาศาสตร์ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ได้ก าหนดแบบประเมินให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็นและรวบรวมสรุปผลการประเมิน โดยมีผู้ปฏิบัติงานในคณะ
ศึกษาศาสตร์ตอบแบบประเมินจ านวน 163 คน จากผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 797 คน คิดเป็นร้อยละ 20.45 และเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลการประเมินตนเองของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์พบว่ามีคะแนนเฉล่ียด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ดังน้ี 

มิติที่ 2 ทักษะการบริหารจัดการ (คะแนนเต็ม 5) 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนงาน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนงาน 

สมรรถนะหลัก  5.00 4.51 สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ 5.00 4.42 
1. I : Innovation 5.00 4.29 1. L : Leadership 5.00 4.48 
2. AM : Achievement 
Motivation 

5.00 
4.45 

2. SS : Strategic Thinking 
and Strategic HR Direction 

5.00 
4.33 

3. Ka : Kasetsart 
Engagement 

5.00 
4.63 

3. EC : Empowering and 
Coaching 

5.00 
4.43 

4. S : Self Development 
5.00 

4.47 
4. CM : Change 
Management 

5.00 
4.40 

5. E : Ethics 5.00 4.66 5. N : Networking 5.00 4.50 
6. T :Teamwork 5.00 4.59 6. RM : Resource Management 5.00 4.38 
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ส าหรับมิติที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานได้ตอบแบบประเมินและสรุป
คะแนนเฉล่ียได้ ดังน้ี 

มิติที่ 3 ธรรมาภิบาล  (คะแนนเต็ม 5) 

ประเด็นธรรมาภิบาล คะแนนเฉลี่ย  
1. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  4.42 
1.1 สามารถด าเนินการด้านการให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  4.44 
1.2 สามารถสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจให้แก่ผู้รับบริการ  4.47 
1.3 สามารถตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่างได้  

4.36 

2. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) 4.53 
2.1 แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้  4.57 
2.2 มีความรับผิดชอบต่อความคาดหวังของบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  4.46 
2.3 มีส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  4.56 
3. หลักความโปร่งใส (Transparency) 4.48 
3.1 มีกระบวนการท างานที่เปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินกิจกรรม/แผนงานขององค์กรได้  

4.48 

3.2 บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรได้อย่างทั่วถึง ข้อมูลมีความถูกต้อง 
และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส าคัญที่บุคลากรควรรู้  

4.49 

 
 

ทั้งน้ี คณะกรรมการฯ ลงมติเห็นควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

 
 

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

                          (นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ) 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประธานกรรมการ 
 
 
 

 
 

 

 

 

..................................................................... 
(ศาสตราจารย์คณิต  เขียววิชัย) 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
กรรมการ 

  กรรมการ 

..................................................................... 
(รองศาสตราจารย์สมหวัง  ขันตยานุวงศ์) 

     รองอธิการดีฝ่ายฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้ง 
                            วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

   กรรมการ 


