
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะวนศาสตร์ 
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 มิติ ได้แก่ (1) ความคิดริเริ่มและ
ความท้าทาย (Initiative and Challenge) (2) ทักษะด้านการบริหารจัดการ (Managerial skills) (3) ธรรมาภิบาล 
(Governance) และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ คณบด ี
คณะวนศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว    ประธานกรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ศาสตราจารย์เพทาย  เย็นจิตโสมนัส   กรรมการ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรี  กุญแจนาค   กรรมการ 
     รองอธิการดีวิทยาเขตศรีราชา 
4. นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล    เลขานุการ 
    รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

โดยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะวนศาสตร์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาต่อไป นั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะวนศาสตร์ เมื่อวันพุธ 
ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 มีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะวนศาสตร์ รอบที่ 1 ระยะเวลา  
1 ปี 6 เดือน โดยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์กอบศักดิ์  วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์มาน าเสนอชี้แจงรายงานประเมิน
ตนเอง พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาประกอบด้วย  

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

2. แผนการด าเนินงานในรอบสี่ปีของคณบดีคณะวนศาสตร์ 

3.  ข้อมูลพื้นฐานของคณะวนศาสตร์ 

รวมถึงรายงานประเมินตนเองโดยหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้จัดท า คือ มิติที่ 1 ความคิดริเริ่มและความ 
ท้ าท าย  ( Initiative and Challenge)  แ ล ะมิ ติ ที่  2  ทั กษะด้ า น ก า รบริ ห า ร จั ด ก า ร  ( Managerial skills)  
และสรุปการประเมินหัวหน้าส่วนงานโดยผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน คือ มิติที่ 2 ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
(Managerial skills) และมิติที่ 3 ธรรมาภิบาล (Governance) 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะวนศาสตร์ รอบที่ 1 โดยมีการ
ประเมินของกรรมการทั้ง 3 ท่าน พร้อมทั้งได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

มิติ องค์ประกอบ ค่าน ้าหนัก 
ผลการประเมิน  

กรรมการทั ง 3 ท่าน 

1.ความคิดริเริ่มและความท้าทาย   
(Initiative and Challenge) 

แผน/ผลการด าเนินงาน 50 41 

2.ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
(Managerial skills) 

ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
โดยการประเมินตนเอง 

30 25 
ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
โดยผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน 

3.ธรรมาภิบาล (Governance) แบบประเมินโดยผู้ปฏิบัติงาน 
ในส่วนงาน 

20 17 

รวม 100 83 
 

โดยสรุปผลการประเมินคณบดีคณะวนศาสตร์ทั้ง 3 มิติ ได้คะแนนรวม 83 คะแนนซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 

ข้อสังเกตการน้าเสนอชี แจงรายงานประเมินตนเองจากคณะกรรมการประเมินฯ 

1. คณบดีมีความตั้งใจในการท างานอย่างเต็มที่ สามารถบริหารจัดการได้ดี มีผลงานดี ภายใต้วิกฤตสถานการณ ์
โรคระบาดโควิด-19 

2. ผลการด าเนินงานส่วนใหญ่เน้นเชิงปริมาณ มีกิจกรรมและตัวชี้วัดมากเกินไป และยังขาดการประเมิน 
เชิงคุณภาพ 

3. ส าหรับการประเมินผลการด าเนินงาน แบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่บรรลุเป้าหมาย กลุ่มที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
และกลุ่มที่ยังไม่ได้ด าเนินการ โดยตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีบรรลุเป้าหมาย 80 % และตัวชี้วัดที่ได้เสนอ
เมื่อคราวสรรหาคณบดีบรรลุเป้าหมาย 55 % ซึ่งตัวชี้วัดที่ยังด าเนินการไม่ส าเร็จจ าเป็นจะต้องวางแผนการปฏิบัติการ
ท างานให้ชัดเจนและรัดกุมมากขึ้นในรอบต่อไป ส่วนมิติที่ 2 ทักษะด้านการบริหารจัดการ คณบดีและบุคลากรในคณะ
ประเมินผลได้ใกล้เคียงกัน คือ ระดับดี และมิติที่ 3 ธรรมาภิบาล บุคลากรประเมินคณบดีในภาพรวมอยู่ในระดับดี
เช่นกัน 

    ผลงานโดดเด่นของคณบดีในรอบท่ี 1 (1 ปี 6 เดือน)   

1. ผลักดันข้อสรุปจากการเสวนาชี้น าทางวิชาการที่คณะวนศาสตร์ได้จัดตลอดระยะเวลา 1 ปีจ านวน 29 ครั้ง 
และยังได้จัดท าเป็นข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือก าหนดเป็นนโยบายของประเทศ 

2. การพัฒนา Application จากการประชุมป่าไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2564  กรมป่าไม้ร่วมกับคณะวนศาสตร์ได้มีการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลไม้เศรษฐกิจส าคัญบางชนิดเป็นรูปแบบ Mobile Application เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกสวนป่า
แบบครบวงจร และสนับสนุนงานส่งเสริมการปลูกสวนป่าแบบครบวงจร ทั้งฐานข้อมูลงานวิจัย พ้ืนที่ปลูก การตลาด และ
อุตสาหกรรม ตลอดจนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพส าหรับการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีผู้เข้าชม 50,000 ครั้ง และมผีู้ใช้งาน
มากกว่า 500 ราย 

3. การจัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนงานวิจัยและบริการวิชาการเชิงรุก (Project Hunting Team) เพ่ือแสวงหา 
และประสานงานการเสนอโครงการวิจัยระหว่างหน่วยจัดสรรทุนและอาจารย์ในคณะวนศาสตร์ สร้างโอกาสในการได้รับ
ทุนวิจัยทั้งจากองค์กรภาครัฐ เอกชน และแหล่งทุนจากต่างประเทศ 
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4. โครงการวิจัยที่มีผลกระทบในระดับประเทศที่ส าคัญ เช่น การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส าหรับ 
บ้านนกแอ่นกินรังในอาคารส่วนบุคคล  การจัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพ้ืนที่  
สีเขียว สาขาการจัดการดูแลต้นไม้  การประเมินการเก็บกักคาร์บอน (Carbon Sequestration Assessment) เป็นต้น 

5. โครงการการพัฒนาศักยภาพนิสิต เช่น กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมบูรณาการศาสตร์ เพ่ือให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรมองค์รวมที่จะให้นิสิตต่างคณะท างานร่วมกัน (KU Innovation Contest)  โครงการต้นไม้ประจ าตัว โครงการ
แลกเปลี่ยนนิสิตกับ Mendel University สาธารณรัฐเชค การพัฒนาทักษะการท างานผ่านวิชาเฉพาะเลื อก  
การลาดตระเวนเชิงคุณภาพส าหรับการจัดการพ้ืนที่คุ้มครอง (Smart Patrol) เป็นต้น 

การบริหารจัดการความเสี่ยงจากการด้าเนินงานในรอบที่ 1 (1 ปี 6 เดือน)   

1. จ านวนนิสิตที่ เข้าศึกษามีแนวโน้มลดลง จึงต้องมีการเพ่ิมจ านวนผู้ เรียนที่ไม่ใช่นิสิต ผ่านหลักสูตร  
Reskill/ Upskill รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการบริหารจัดการไม้เศรษฐกิจ ซ่ึงอยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน รวบรวมข้อมูลจัดท าการวิจัยสถาบัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแบบย้อนกลับ คาดว่าจะท าการเปิด 
การเรียนการสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2567  

2. สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 คณะมีการเตรียมความพร้อมและเพ่ิมการป้องกันความเสี่ยงมากขึ้น  
เพ่ือรองรับการฝึกงานของนิสิต รวมถึงการสนับสนุนช่วยเหลืออุปกรณ์การเรียนส าหรับนิสิตผ่านโครงการ Notebook 
เพ่ือน้อง และมีกองทุนช่วยเหลือบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ 

1.  คณบดีต้องจัดท าแผนปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อนงานตามตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์ที่ยังไม่บรรลุผลให้ประสบผลส าเร็จ
รวมถึงมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ตามระยะเวลาให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง  

2. เนื่องจากคณบดีมีกิจกรรมและตัวชี้วัดมากเกินไป และบางตัวชี้วัดมีความซ้ าซ้อนกับแผนปฏิบัติการสี่ปี 
ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ดังนั้นในรอบการประเมินครั้งต่อไป ควรมีการปรับรวมตัวชี้วัดหรือลดกิจกรรมที่ซ้ าซ้อน
ลงไป 

3. ในอนาคตคณะควรมีส่วนร่วมในการผลักดันหรือสนับสนุนและยกระดับนกแอ่นกินรังให้เป็นเรื่องที่ 
ถูกกฎหมายและขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ 

4. ควรมีการจัดตั้งคณะท างานเพ่ือบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ (Project Management Team)
เมื่อคณะท างานขับเคลื่อนงานวิจัยและงานบริการวิชาการ (Project Hunting Team) สามารถหาทุนวิจัยและโครงการ
ขนาดใหญ่มาได้ เพ่ือท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ 

5. การให้บริการวิชาการหลายอย่างสามารถสร้างรายได้ให้แก่คณะวนศาสตร์ จึงควรมีการสร้างโครงสร้างและ
ระบบบริหารจัดการในการให้บริการวิชาการข้ึนภายในคณะฯ 

สิ่งท่ีคณบดีคณะวนศาสตร์ต้องการให้สภามหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

1. มหาวิทยาลัยควรมีแนวปฏิบัติหรือแนวทางส าหรับการก าหนดภาระงานของบุคลากรสายวิชาการตาม
ความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล เพ่ือให้สามารถสนับสนุนและส่งเสริมงานของคณะและมหาวิทยาลัยได้
อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

2. มหาวิทยาลัยควรผลักดันให้มีการท าโครงการบูรณาการเชิงพ้ืนที่ร่วมกันระหว่างสถานีวิจัยของ แต่ละคณะ
ของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงกัน 

3. ระเบียบการบริหารงานยังอิงกับระเบียบภาครัฐมาก ควรมีการปรับให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยเฉพาะ
เรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง  

4. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในการสร้างผู้ทดแทน (Successor) ในอนาคตเพ่ือให้การบริหารงานคณะ 
มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 



 
 

-  4 - 

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณบดีของผู้ปฏิบัติงานในคณะวนศาสตร์ในมิติที่ 2 และ มิติที่ 3 

ส าหรับการประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณบดีของผู้ปฏิบัติงานในคณะวนศาสตร์ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
ได้ก าหนดแบบประเมินให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็นและรวบรวมสรุปผลการประเมิน โดยมีผู้ปฏิบัติงานใน 
คณะวนศาสตร์ ตอบแบบประเมินจ านวน 96 คน จากผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 171 คน คิดเป็นร้อยละ 56.1  
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินตนเองของคณบดีคณะวนศาสตร์ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ดังนี้ 

มิติที่ 2 ทักษะการบริหารจัดการ (คะแนนเต็ม 5) 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนงาน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนงาน 

สมรรถนะหลัก  4.50 4.42 สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ 4.08 4.22 
1. I : Innovation 5.00 4.39 1. L : Leadership 3.50 4.35 
2. AM : Achievement 
Motivation 

4.33 4.33 
2. SS : Strategic Thinking 
and Strategic HR Direction 

4.67 4.16 

3. Ka : Kasetsart 
Engagement 

4.67 4.73 
3. EC : Empowering and 
Coaching 

3.50 4.16 

4. S : Self  Development 4.33 4.43 
4. CM : Change 
Management 

4.33 4.20 

5. E : Ethics 4.00 4.46 5. N : Networking 4.00 4.28 
6. T :Teamwork 4.67 4.20 6. RM : Resource Management 4.50 4.15 

 

ส าหรับมิติที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลของคณบดีคณะวนศาสตร์ผู้ปฏิบัติงานได้ตอบแบบประเมินและสรุป
คะแนนเฉลี่ยได้ ดังนี้ 

มิติที่ 3 ธรรมาภิบาล  (คะแนนเต็ม 5) 

ประเด็นธรรมาภิบาล คะแนนเฉลี่ย  
1. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  4.31 
1.1 สามารถด าเนินการด้านการให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  4.35 
1.2 สามารถสร้างความเชื่อม่ัน ความไว้วางใจให้แก่ผู้รับบริการ  4.32 
1.3 สามารถตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่างได้  

4.25 

2. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) 4.40 
2.1 แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้  4.46 
2.2 มีความรับผิดชอบต่อความคาดหวังของบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  4.32 
2.3 มีส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  4.25 
3. หลักความโปร่งใส (Transparency) 4.43 
3.1 มีกระบวนการท างานที่เปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินกิจกรรม/แผนงานขององค์กรได้  

4.45 

3.2 บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรได้อย่างทั่วถึง ข้อมูลมีความถูกต้อง 
และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส าคัญท่ีบุคลากรควรรู้  

4.42 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าคณบดีคณะวนศาสตร์มีผลการประเมินการด าเนินงาน 

ในรอบที่ 1 โดยภาพรวมได้ประสบความส าเร็จอยู่ในระดับดีมากและควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ต่อไป 

 
 
 
 

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

                      (ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว) 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประธานกรรมการ 
 
 

 
 

 

 

 

..................................................................... 
(ศาสตราจารย์เพทาย  เย็นจิตโสมนัส) 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
กรรมการ 

  กรรมการ 

..................................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรี  กุญแจนาค) 

                    รองอธิการดีวิทยาเขตศรีราชา 
   กรรมการ 


