
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร 

รอบท่ี 2 (๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ : ระยะเวลา ๓ ปี) 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงานและ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน โดยการติดตามและประเมินผลจะครอบคลุม 3 มิติได้แก่ (1) ความคิดริเริ่มและ
ความท้าทาย (Initiative and Challenge) (2) ทักษะด้านการบริหารจัดการ (Managerial skills) (3) ธรรมาภิบาล 
(Governance) และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้ าที่คณบด ี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. พลเอก นายแพทย์ ชุมพล  เปี่ยมสมบูรณ์   ประธาน 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ศาสตราจารย์ฉัตรสุมน  พฤฒิภิญโญ   กรรมการ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
3. รองศาสตราจารย์อนุชัย  ภิญโญภูมิมินทร์   กรรมการ 
     รองอธิการดีวิทยาเขตก าแพงแสน 
4. นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล    เลขานุการ 
    รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

โดยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาต่อไปนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อ 
วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 มีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  
รอบที่ 1  โดยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์พัสกร  องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มาน าเสนอช้ีแจงรายงานประเมิน
ตนเอง พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาได้แก่  

๑. ค ำรับรองและค่ำเป้ำหมำยตัวช้ีวัดคณะสำธำรณสุขศำสตร์  ตำมแผนปฏิบัติกำร ๔ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

๒. รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่คณบดีคณะสำธำรณสุขศำสตร์ รอบที่ ๑  
(๑ ปี ๖ เดือน) 

๓. ข้อมูลพื้นฐำนของคณะสำธำรณสุขศำสตร์ 

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 ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
รอบที่ ๑ (๑ ปี ๖ เดือน) เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ เพื่อให้พิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน ดังนี้ 

1. ควรพิจารณาเพิ่มการรับจ านวนอาจารย์ให้มากข้ึน หรือลดจ านวนการรับนิสิตลง เพื่อให้สัดส่วนอาจารย์
ต่อนิสิตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยอาจพิจารณาเชิญอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ เช่น ศาสตราจารย์
หรือรองศาสตราจารย์ที่เกษียณแล้วมาปฏิบัติงานในคณะ หรือเชิญอาจารย์จากภายนอกมาช่วยสอน เนื่องจาก
แผนการพัฒนาอาจารย์อาจไม่ทันตามความต้องการ 

2. ควรทบทวนการเปิดหลักสูตรปริญญาเอก เนื่องจากมีจ านวนอาจารย์น้อย และยังไม่มีอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์   

3. ควรพิจารณาความเสี่ยงในเรื่องจ านวนนิสิตต่ออาจารย์ที่ปัจจุบันมีความแตกต่างจากเกณฑ์อยู่มาก 
ประกอบกับมีความเป็นไปได้สูงที่การก าหนดมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขจะก าหนด 
ในอนาคตอันใกล้นี้ จะท าให้เกิดปัญหาต่อนิสิตที่เข้ามาศึกษา 

4. ควรก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของการฝึกงานนิสิต โดยควรก าหนดให้เข้าฝึกงานในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (รพ.สต.) ที่มีบุคลากรวิชาชีพปฏิบัติงานและสามารถฝึกสอนนิสิตให้เรียนรู้และสามารถผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์ที่คณะก าหนด 
        ๕. การก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ควรเพิ่มการประเมินผลส าเร็จหรือผลลัพธ์ของ
โครงการให้ชัดเจน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รอบที่ 2 (3 ปี) โดยสรุปค่าเฉลี่ยการประเมินของกรรมการทั้ง 3 ท่าน พร้อมทั้งได้ให้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไว้ ดังนี้ 

มิต ิ องค์ประกอบ ค่าน ้าหนัก 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน  
กรรมการทั ง 3 ท่าน 

รอบท่ี 1  
(1ปี 6 เดือน) 

รอบท่ี 2 
(3 ปี) 

1.ความคิดริเริม่และความท้าทาย 
(Initiative and Challenge) 

แผน/ผลการด าเนินงาน 
 

50 
 

36.7 46 

2.ทักษะด้านการบริหารจัดการ    
(Managerial skills) 

ทักษะด้านการบรหิารจัดการ  
โดยการประเมินตนเอง 

30 21.7 25 
ทักษะด้านการบรหิารจัดการ  
โดยผู้ปฏิบัตงิานในส่วนงาน 

3.ธรรมาภิบาล (Governance) 
แบบประเมินโดยผู้ปฏิบัตงิาน 
ในส่วนงาน 

20 16 18 

รวม 100 74.3 89 
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ข้อสังเกตการน้าเสนอชี แจงรายงานประเมินตนเองจากคณะกรรมการประเมินฯ 

1. คณบดีสามารถด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้เกือบทั้งหมด ท าให้มองเห็นศักยภาพของคณะ 
ที่จะสามารถเติบโตต่อไปได้ดีในอนาคต 

        ๒. บุคลากรท าแบบประเมินค่อนข้างน้อย (ร้อยละ56.4) โดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาการ ( ตอบแบบ
ประเมิน 9 คน จากทั้งหมด 25 คน) แต่ในภาพรวมค่าเฉลี่ยผลการประเมินจากผู้ปฏิบัติงานภายในส่วนงานเพิ่มข้ึน
จากการประเมินรอบที่ ๑  (๑ ปี ๖ เดือน)  

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ 

1. จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในการประเมินรอบที่ 1 สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตยังไม่ได้รับการแก้ไข 
ควรพิจารณาจัดหาแผนรองรับส าหรับสัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อนิสิตที่สูงกว่ามาตรฐานจากเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาอยู่มาก 

2. ควรหาแนวทางวิธีการจัดการเพื่อให้สามารถบรรจุและจัดหาจ านวนบุคลากรสายวิชาการให้ครบตาม
อัตราที่ได้รับการจัดสรรของคณะในปัจจุบัน โดยอาจจะมีการพิจารณาจ้างอาจารย์ไปก่อน ในกรณีที่ยังไม่สามารถ
บรรจุได้ ซึ่งจะส่งผลให้ในอนาคตสามารถขออัตราบุคลากรสายวิชาการเพิ่มได้ง่ายย่ิงข้ึน 

3. ส าหรับโครงการพัฒนาเมืองสกลนครให้เป็นเมืองท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมอาหารท้องถ่ินอีสานแบบใหม่       
(E-San Gastronomy) คณะอาจมีการประสานกับ อบจ./ อบต./ เทศบาล ที่เป็นเครือข่าย ให้มีการด าเนินการ 
ลงพื้นที่ตรวจประเมินด้านสุขอนามัย โดยคณะเป็นหน่วยงานในการอบรมให้ความรู้และออกใบรับรอง ซึ่งจะท าให้
เกิดเป็นโครงการต่อเนื่องและสร้างความยั่งยืนระหว่างคณะกับองค์กรเครือข่าย 

4. ควรพิจารณาจัดให้มีการอบรมหรือหลักสูตรให้กับผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพเสริม  
อีกทั้งยังสามารถช่วยพัฒนาประชาชนผู้สูงอายุในพื้นที่อีกช่องทางหนึ่ง 

สิ่งท่ีคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ต้องการให้มหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน 

1. สนับสนุนการเปิดหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สุขภาพหนึ่งเดียว) และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรด.) 
One Health ร่วมกับคณะเทคนิคการสัตวแพทย ์

2. สนับสนุนงบประมาณการจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสง่เสริมสุขภาพ
สุขภาพของผูสู้งอายุ และงบประมาณงานวิจัย เช่น กัญชา พืชสมุนไพร เพื่อสุขภาพ  

3. สนับสนุนการจัดสรรอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ  
 

การประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีคณบดีของผู้ปฏิบัติงานในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในมิติท่ี 2 และ มิติท่ี 3 

ส าหรับประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณบดีของผู้ปฏิบัติงานในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแบบประเมินให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็นและรวบรวมสรุปผลการประเมิน โดยมี
ผู้ปฏิบัติงานในคณะสาธารณสุขศาสตร์ตอบแบบประเมินจ านวน 22 คน จากผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 39 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 56.4 และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินตนเองของคณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร์ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ดังนี้ 
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มิติที่ 2 ทักษะการบริหารจัดการ (คะแนนเต็ม 5) 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนงาน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนงาน 

สมรรถนะหลัก  4.66 3.85 สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ 4.26 3.73 
1. I : Innovation 4.29 3.59 1. L : Leadership 4.50 3.77 
2. AM : Achievement 
Motivation 

5.00 3.77 
2. SS : Strategic Thinking and 
Strategic HR Direction 

4.50 3.55 

3. Ka : Kasetsart 
Engagement 

5.00 4.27 
3. EC : Empowering and 
Coaching 

4.33 3.59 

4. S : Self Development 4.75 3.86 4. CM : Change Management 4.00 3.77 
5. E : Ethics 5.00 3.91 5. N : Networking 4.25 3.95 
6. T :Teamwork 3.90 3.68 6. RM : Resource Management 4.00 3.73 

ส าหรับมิติที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลของคณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร์ผู้ปฏิบัติงานได้ตอบแบบประเมิน
และสรุปคะแนนเฉลี่ยได้ ดังนี้ 

มิติที่ 3 ธรรมาภิบาล  (คะแนนเต็ม 5) 

ประเด็นธรรมาภิบาล คะแนนเฉลี่ย  
1. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  3.73 
1.1 สามารถด าเนินการดา้นการให้บริการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้  4.05 
1.2 สามารถสรา้งความเชื่อม่ัน ความไว้วางใจใหแ้ก่ผู้รับบริการ  3.68 
1.3 สามารถตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่างได้  3.91 

2. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) 3.88 
2.1 แสดงความรับผดิชอบในการปฏบิัตหิน้าที่ และผลงานต่อเปา้หมายที่ก าหนดไว ้ 4.05 
2.2 มีความรับผดิชอบต่อความคาดหวงัของบุคลากรและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  3.68 
2.3 มีส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  3.91 
3. หลักความโปร่งใส (Transparency) 3.80 
3.1 มีกระบวนการท างานที่เปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินกิจกรรม/แผนงานขององค์กรได ้ 

3.82 

3.2 บุคลากรสามารถเข้าถงึข้อมูลข่าวสารขององค์กรได้อย่างทัว่ถึง ข้อมูลมีความ
ถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส าคัญทีบุ่คลากรควรรู้  

3.77 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ลงมตเิห็นควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 
 
 

พลเอก  ..................................................................... 
                         (ชุมพล  เปี่ยมสมบรูณ์) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ประธานกรรมการ 

 
 

 
 

 

..................................................................... 
(ศาสตราจารย์ฉัตรสุมน  พฤฒิภิญโญ) 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
กรรมการ 
  กรรมการ 

..................................................................... 
       (รองศาสตราจารย์อนุชัย  ภิญโญภูมิมินทร์)  

รองอธิการดีวิทยาเขตก าแพงแสน 
  กรรมการ 

 


