
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
รอบท่ี 2 (๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ถึง ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖5 : ระยะเวลา ๓ 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 คณบด ี
คณะประมง ประกอบด้วย 

1.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์              ประธานกรรมการ 
  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

2.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สายชล  เกตุษา     กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

3.  รองศาสตราจารย์สุตเขตต์  นาคะเสถียร     กรรมการ 
  รองอธิการดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ 

4. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย     เลขานุการ 

โดยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะประมงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาต่อไปนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ คณบดีคณะประมง เมื่อ 
วันจันทร์ที่  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ คณบดีคณะประมง  
รอบที่ 2 (3 ปี)  โดยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยัน  ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง มาน าเสนอชี้แจงรายงาน
ประเมินตนเอง พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาได้แก่  

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

๒. รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่คณบดีคณะประมง รอบท่ี ๑ (๑ ปี ๖ เดือน) 
๓. ข้อมูลพื้นฐำนของคณะประมง 

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 ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะประมง รอบที่ ๑ (๑ ปี 
๖ เดือน) เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ เพ่ือให้พิจารณาปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารงาน ดังนี้ 

1.  กรรมการยังคงเน้นการบริหารบุคลากรตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยที่จะหาแนวทางในการ
สนับสนุนนักวิจัยรุ่นกลางให้เป็นผู้น าโครงการขนาดกลางและใหญ่ โดยให้ด าเนินการเชิงบูรณาการทั้งในระดับคณะ
และหน่วยงานภายนอก 

2.  มีแนวความคิดที่ดีเยี่ยมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรและการวิจัย เห็นสมควรให้ผู้บริหารคณะ
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้แนวคิดในการบริหารงานนี้ เพ่ือจะส่งผลให้
มหาวิทยาลัยมีผลงานโดดเด่นและมีชื่อเสียงมากขึ้น 

3.  มหาวิทยาลัยควรให้ความช่วยเหลือคณะในด้านต่างๆ เพ่ือให้คณะสามารถด าเนินการ เพ่ือตอบสนอง
เป้าหมายของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ 

4.  กรรมการเห็นว่าคณะควรให้ความส าคัญต่อการได้รับมอบเป้าหมายและควรก าหนดความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานตามที่เป้าหมายมหาวิทยาลัยก าหนดร่วมกับเป้าหมายที่คณะได้วางไว้  

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
คณบดีคณะประมง รอบท่ี 2 (3 ปี) โดยสรุปค่าเฉลี่ยการประเมินของกรรมการทั้ง 3 ท่าน พร้อมทั้งได้ให้ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะไว้ ดังนี้ 

มิติ องค์ประกอบ ค่าน ้าหนัก 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน  
กรรมการทั ง 3 ท่าน 

รอบท่ี 1  
(1ปี 6 เดือน) 

รอบท่ี 2 
(3 ปี) 

1.ความคิดริเริ่มและความท้าทาย 
(Initiative and Challenge) 

แผน/ผลการด าเนินงาน 
 

50 
 

44 45 

2.ทักษะด้านการบริหารจัดการ    
(Managerial skills) 

ทักษะด้านการบริหารจัดการ 
โดยการประเมินตนเอง 

30 26.67 27 
ทักษะด้านการบริหารจัดการ 
โดยผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน 

3.ธรรมาภิบาล (Governance) 
แบบประเมินโดยผู้ปฏิบัติงาน 
ในส่วนงาน 

20 17 18 

รวม 100 87.67 90 
 

ข้อสังเกตการน้าเสนอชี แจงรายงานประเมินตนเองจากคณะกรรมการประเมินฯ 

1. คณบดีบริหารจัดการคณะ รวมถึ งสถานีวิจั ย  ได้ก้ าวหน้าขึ้นกว่ าการประเมินในรอบที่  1  
(1 ปี 6 เดือน) 
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2. คณบดีประเมินตนเองในลักษณะค่อนข้างถ่อมตัว ทั้งนีบุ้คลากรในคณะประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดี
สูงกว่าที่คณบดีประเมินตนเอง และบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการมีการประเมินคณบดีสูงกว่าสายวิชาการ
เล็กน้อย โดยรวมแล้วคะแนนการประเมินจากบุคลากรในรอบที่ 2 (3 ปี) สูงกว่าการประเมินในรอบที่ 1  
(1 ปี 6 เดือน) 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ 

1. คณะควรผลักดันให้มีการเพ่ิมสัดส่วนการตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารที่อยู่ใน Q1 และ Q2  

ให้มากขึ้น 
2. ขอให้คณบดีหารือร่วมกับคณาจารย์ในคณะส าหรับชื่อภาควิชาหรือสาขาวิชาบางสาขาที่มีค าว่า “ทาง” 

ควรเปลี่ยนเป็นค าว่า “การ” ให้สอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เช่น ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ควรเปลี่ยนเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์การทะเล เป็นต้น 

3. ส าหรับการพัฒนาศูนย์สถานีให้เป็น Business Unit คณะอาจจะต้องของบประมาณในรูปแบบของ
โครงการขนาดใหญ่ที่จะผนึกก าลังอาจารย์ในคณะร่วมกับศูนย์/ สถานี เพ่ือที่ให้ได้งบประมาณในการสนับสนุน
พัฒนาศูนย์สถานีในจ านวนทีม่ากยิ่งขึ้น  

สิ่งท่ีคณบดีคณะประมงต้องการให้มหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน 

ได้แก่ การขออัตราก าลังบรรจุล่วงหน้า เพ่ือให้สามารถทดแทนบุคลากรสายวิชาการที่จะมีการเกษียณอายุ
ราชการ  

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณบดีของผู้ปฏิบัติงานในคณะประมง ในมิติที่ 2 และ มิติที่ 3 

ส าหรับประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณบดีของผู้ปฏิบัติงานในคณะประมง ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้
ก าหนดแบบประเมินให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็นและรวบรวมสรุปผลการประเมิน โดยมีผู้ปฏิบัติงานในคณะ
ประมงตอบแบบประเมินจ านวน 104 คน จากผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 206 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4 และเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลการประเมินตนเองของคณบดีคณะประมง พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ด้านการบริหารจัดการ ดังนี้ 

มิติที่ 2 ทักษะการบริหารจัดการ (คะแนนเต็ม 5) 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนงาน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนงาน 

สมรรถนะหลัก  3.72 4.51 สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ 4.00 4.48 
1. I : Innovation 4.00 4.50 1. L : Leadership 4.00 4.57 
2. AM : Achievement 
Motivation 

3.33 4.52 
2. SS : Strategic Thinking and 
Strategic HR Direction 

4.00 4.53 

3. Ka : Kasetsart 
Engagement 

3.50 4.63 
3. EC : Empowering and 
Coaching 

4.00 4.41 

4. S : Self Development 3.50 4.49 4. CM : Change Management 4.00 4.44 
5. E : Ethics 4.00 4.45 5. N : Networking 4.00 4.50 
6. T :Teamwork 4.00 4.44 6. RM : Resource Management 4.00 4.42 
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ส าหรับมิติที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลของคณบดีคณะประมงผู้ปฏิบัติงานได้ตอบแบบประเมินและสรุป
คะแนนเฉลี่ยได้ ดังนี้ 

มิติที่ 3 ธรรมาภิบาล  (คะแนนเต็ม 5) 

ประเด็นธรรมาภิบาล คะแนนเฉลี่ย  
1. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  4.45 
1.1 สามารถด าเนนิการด้านการให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  4.45 
1.2 สามารถสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจให้แก่ผู้รับบริการ  4.48 
1.3 สามารถตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มสี่วนได้ 
ส่วนเสีย ที่มีความหลากหลาย และมีความแตกตา่งได้  4.42 

2. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) 4.53 
2.1 แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนา้ที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้  4.59 
2.2 มีความรับผิดชอบต่อความคาดหวังของบุคลากรและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  4.47 

2.3 มีส านึกในการรับผดิชอบตอ่ปัญหาสาธารณะ  
4.53 

 
3. หลักความโปร่งใส (Transparency) 4.50 
3.1 มีกระบวนการท างานที่เปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินกิจกรรม/แผนงานขององค์กรได้  

4.50 

3.2 บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรได้อย่างทัว่ถึง ข้อมูลมีความ
ถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส าคัญทีบุ่คลากรควรรู้  4.51 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ลงมติเห็นควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

 
 
 

          ..................................................................... 
   (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน)์ 

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประธานกรรมการ 

 
 

 
 

 

 

..................................................................... 
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สายชล  เกตุษา) 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
กรรมการ 

  กรรมการ 

..................................................................... 
       (รองศาสตราจารย์สุตเขตต์  นาคะเสถียร)  

รองอธิการดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ 
  กรรมการ 

 


