
 
 

 รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีคณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

รอบท่ี 1 (29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 29 เมษายน พ.ศ. 2564 : ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน) 

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

1. รองศาสตราจารย์สมพร  อิศวิลานนท์   ประธาน 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ศาสตราจารย์จตุรนต์  ถิระวัฒน์    กรรมการ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานินทร์  คงศิลา   กรรมการ 
     รองอธิการดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนา 
     ทรัพยากรมนุษย์ 
4. นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล    เลขานุการ 
    รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

โดยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะสังคมศาสตร์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาต่อไป นั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดคีณะสังคมศาสตร์ เมื่อวันพุธ 
ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 มีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะสังคมศาสตร์ รอบที่ 1  โดยเชิญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวาอากาศโทหญิง งามลมัย  ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มาน าเสนอช้ีแจงรายงาน
ประเมินตนเอง พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาได้แก่  

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

2. แนวทางการบริหารงานของคณบดคีณะสังคมศาสตร์และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  

3. ข้อมูลพื้นฐานของคณะสังคมศาสตร์ 

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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อนึ่ง เนื่องจากข้อบังคับฯ ได้ประกาศใช้หลังจากแต่งตั้งคณบดีคณะสังคมศาสตร์ และสภามหาวิทยาลัยได้
เชิญคณบดี มาน าเสนอแผนการบริหารงานคณะสังคมศาสตร์ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2562  
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะ เพื่อให้พิจารณาปรับปรุงและ
พัฒนาการวางแผนการบริหาร ดังนี้ 

๑. เนื่องจากบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการและสายวิชาการมีจ านวนตัวเลขใกล้เคียงกัน คณะ
สังคมศาสตร์ควรพิจารณาว่าบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ควรเป็นบุคลากรประเภทสนับสนุนงานวิชาการ
และวิจัยมากกว่างานธุรการที่สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกันได้ 

๒. เนื่องจากงานวิจัยคณะสังคมศาสตร์มีจ านวนค่อนข้างน้อย และการที่จะไปสู่ Social Innovation 
ก็จะต้องมีงานวิจัยมารองรับ คณะฯ จะต้องสร้างกลไกให้คณาจารย์เข้ามามีส่วนร่วมในการท างานวิจัยให้มากข้ึนโดย
อาจพิจารณาจัดต้ังศูนย์วิจัยเพื่อนวัตกรรมทางสังคม เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณและสร้างรายได้ให้กับคณะฯ 

 
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ รอบที่ 1 โดยมีการประเมินของกรรมการทั้ง 3 ท่าน พร้อมทั้งได้ให้ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะไว้ ดังนี้ 

มิต ิ องค์ประกอบ ค่าน ้าหนัก 
ผลการประเมิน  

กรรมการทั ง 3 ท่าน 
1.ความคิดริเริม่และความท้าทาย 
(Initiative and Challenge) 

แผน/ผลการด าเนินงาน 50 43 

2.ทักษะด้านการบริหารจัดการ 
(Managerial skills) 

ทักษะด้านการบรหิารจัดการ  
โดยการประเมินตนเอง 

30 26 
ทักษะด้านการบรหิารจัดการ  
โดยผู้ปฏิบัตงิานในส่วนงาน 

3.ธรรมาภิบาล (Governance) แบบประเมินโดยผู้ปฏิบัตงิาน 
ในส่วนงาน 

20 17 

รวม 100 86 
 

ข้อสังเกตการน้าเสนอชี แจงรายงานประเมินตนเองจากคณะกรรมการประเมินฯ 

1. คณบดีมีความตั้งใจในการบริหารงานสูง สามารถท างานเชิงบูรณาการได้ดี มีความคิดริเริ่มในเรื่องของการน า
เงินรายได้ของคณะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเหมาะสมมากกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

2. การริเริ่ม พัฒนาแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของคณะ โดยเน้นการจัดกิจกรรมให้บุคลากรมี 
ส่วนร่วม สร้างความสามัคคี  มีความปรองดองและประนีประนอม โดยการจัดโครงการหรือกิจกรรมมีการกระจาย
และให้ความส าคัญกับทุกๆภาควิชาเท่าเทียมกัน 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ 

1. ควรมีแผนรองรับการหาแหล่งทุนวิจัย ผ่านศูนย์ศึกษาสังคมศาสตร์เพื่อการเกษตรเชิงบูรณาการ 
ที่ก าลังด าเนินการจัดตั้งอยู่ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างและเพิ่มจ านวนงานวิจัยของคณะ และลดการพึ่งพางบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง 

2. ควรมีการสร้างหลักสูตรบูรณาการร่วมกันระหว่างภาควิชาภายในของคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้ลด
จ านวนปริมาณอาจารย์ประจ าหลักสูตรลงได ้และช่วยเพิ่มทางเลือกให้นิสิตมากข้ึน รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรที่มีอยู่ให้มีความน่าสนใจสอดคล้องกับยุคสมัย และความต้องการของนิสิต 

3. ควรตั้งเป้าหมายและเร่งรัดด าเนินการจัดท าหลักสูตรปริญญาเอกให้แล้วเสร็จภายในวาระการด ารงต าแหนง่
ของคณบดี 

4. ในส่วนของการเพิ่มจ านวนบุคลากร หากมีความจ าเป็นเร่งด่วน สามารถขออนุมัติมหาวิทยาลัยเพื่อจัดจ้าง
บุคลากรโดยใช้เงินรายได้ของคณะหรือเงินจากโครงการภาคพิเศษได้ และอาจเพิ่มค่าตอบแทนให้สูงข้ึนเพื่อให้ได้
บุคลากรที่มีคุณภาพ 

5. ควรมีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เพื่อเตรียมรองรับการบริหารคณะภายใต้ทรัพยากรที่มี
อยู่จ ากัดในอนาคต เช่น รายรับจากเงินรายได้จากค่าหน่วยกิตที่น้อยลง  จ านวนนิสิตที่มีแนวโน้มที่จะลดลง 

6. ควรมีแผนการบริหารจัดการเงินรายได้ของคณะให้ชัดเจนและเกิดประโยชน์ เช่น จัดสรรทุนเพื่อให้บุคลากร
ไปศึกษาต่อในสาขาที่เป็นที่ต้องการหรือขาดแคลนของคณะ  

สิ่งท่ีคณบดคีณะสังคมศาสตร์ต้องการให้สภามหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

1. ควรพิจารณาถึงความจ าเป็นของคณะในการก าหนดเพิ่มอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ เพือ่ให้
คณะมีจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบเพียงพอกับจ านวนหลักสูตร 

2. หากได้รับโอกาสจากมหาวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์น่าจะมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการท างานวิจัยเชิง
นโยบายและเกิดการค้นหา Social Innovation ร่วมกับคณะอื่นๆในมหาวิทยาลัยมากขึ้น   

การประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีคณบดีของผู้ปฏิบัติงานในคณะสังคมศาสตร์ ในมิติท่ี 2 และ มิติท่ี 3 

ส าหรับการประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณบดีของผู้ปฏิบัติงานในคณะสังคมศาสตร ์ส านกังานสภามหาวิทยาลยั 
ไดก้ าหนดแบบประเมินให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็นและรวบรวมสรุปผลการประเมิน โดยมีผู้ปฏิบัติงานใน
คณะสังคมศาสตร์ตอบแบบประเมินจ านวน 110 คน จากผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 162 คน คิดเป็นร้อยละ 67.9 และ
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินตนเองของคณบดคีณะสังคมศาสตร์ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยด้านสมรรถนะหลกัและ
สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ดังนี ้
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มิติที่ 2 ทักษะการบริหารจัดการ (คะแนนเต็ม 5) 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนงาน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนงาน 

สมรรถนะหลัก  4.50 4.47 สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ 4.83 4.40 
1. I : Innovation 4.00 4.39 1. L : Leadership 5.00 4.50 
2. AM : Achievement 
Motivation 

5.00 4.51 
2. SS : Strategic Thinking and 
Strategic HR Direction 

5.00 4.36 

3. Ka : Kasetsart 
Engagement 

5.00 4.72 
3. EC : Empowering and 
Coaching 

4.00 4.35 

4. S : Self Development 4.00 4.41 4. CM : Change Management 5.00 4.42 
5. E : Ethics 5.00 4.47 5. N : Networking 5.00 4.53 
6. T :Teamwork 4.00 4.31 6. RM : Resource Management 5.00 4.27 

ส าหรับมิติที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลของคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานได้ตอบแบบประเมินและ
สรุปคะแนนเฉลี่ยได้ ดังนี้ 

มิติที่ 3 ธรรมาภิบาล  (คะแนนเต็ม 5) 

ประเด็นธรรมาภิบาล คะแนนเฉลี่ย  
1. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  4.31 
1.1 สามารถด าเนินการดา้นการให้บริการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้  4.38 
1.2 สามารถสรา้งความเชื่อม่ัน ความไว้วางใจใหแ้ก่ผู้รับบริการ  4.34 
1.3 สามารถตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่างได้  4.20 

2. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) 4.47 
2.1 แสดงความรับผดิชอบในการปฏบิัตหิน้าที่ และผลงานต่อเปา้หมายที่ก าหนดไว ้ 4.52 
2.2 มีความรับผดิชอบต่อความคาดหวงัของบุคลากรและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  4.37 
2.3 มีส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  4.53 
3. หลักความโปร่งใส (Transparency) 4.37 
3.1 มีกระบวนการท างานที่เปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินกิจกรรม/แผนงานขององค์กรได ้ 

4.45 

3.2 บุคลากรสามารถเข้าถงึข้อมูลข่าวสารขององค์กรได้อย่างทัว่ถึง ข้อมูลมีความ
ถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส าคัญทีบุ่คลากรควรรู้  

4.30 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ลงมตเิห็นควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 

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

                 (รองศาสตราจารยส์มพร  อิศวิลานนท์) 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประธานกรรมการ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

..................................................................... 
(ศาสตราจารยจ์ตุรนต์  ถิระวัฒน์) 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
กรรมการ 
  กรรมการ 

..................................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานินทร์  คงศิลา) 

         รองอธิการดฝี่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ์
   กรรมการ 

 


