
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

รอบท่ี 1 (30 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 ตุลาคม 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 ี
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติประกอบด้วย 

1. รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ    ประธานกรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ศาสตราจารย์ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช    กรรมการ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรี  กุญแจนาค   กรรมการ 
     รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา 
4. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย   เลขานุการ 

โดยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาต่อไป นั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เมื่อ
วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 มีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
รอบที่ 1 (1 ปี 6 เดือน) โดยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินยา  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
มาน าเสนอชี้แจงรายงานประเมินตนเอง พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่  

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

2. แผนการด าเนินงานในรอบสี่ปีของคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 

3.  ข้อมูลพื้นฐานของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 

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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ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ รอบที่ 1  
(1 ปี 6 เดือน) โดยมีการประเมินของกรรมการทั้ง 3 ท่าน พร้อมทั้งได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไว้ ดังนี้ 

มิติ องค์ประกอบ ค่าน ้าหนัก 
ผลการประเมิน  

กรรมการทั ง 3 ท่าน 

1.ความคิดริเริ่มและความท้าทาย   
(Initiative and Challenge) 

แผน/ผลการด าเนินงาน 50 45 

2.ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
(Managerial skills) 

ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
โดยการประเมินตนเอง 

30 25 
ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
โดยผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน 

3.ธรรมาภิบาล (Governance) แบบประเมินโดยผู้ปฏิบัติงาน 
ในส่วนงาน 

20 18 

รวม 100 88 
 

ข้อสังเกตการน้าเสนอชี แจงรายงานประเมินตนเองจากคณะกรรมการประเมินฯ 

1. ชื่นชมคณบดีที่สามารถขับเคลื่อนคณะไปได้ค่อนข้างดี มีผลการด าเนินงานโดยรวมบรรลุผลตามเป้าหมาย
ค่อนข้างสูง และมีความก้าวหน้าชัดเจนโดยเฉพาะในด้านการบริหารจัดการภายในและหลักสูตร แม้ว่าจะมีสถานการณ์
การระบาดของเชื้อโควิด - 19   

2. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีจากบุคลากรภายในคณะ พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนจะให้
คะแนนค่อนข้างสูงกว่าสายวิชาการเล็กน้อย 

3. ชื่อของคณะมีค าว่า “นานาชาติ” แต่ยังไม่มีสิ่งที่แสดงให้เห็นชัดเจนถึงความเป็นนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น
หลักสูตร หรือบรรยากาศความเป็นนานาชาติ 

4. คณบดีมีการน าเสนองบประมาณรายได้ แต่ไม่ได้กล่าวถึงงบของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นั้นก็คือ ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) และทุนสนับสนุนงานเชิงกล
ยุทธ์ (Strategic Fund) ซ่ึงงบประมาณทั้ง 2 ส่วนมีความส าคัญที่จะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนพัฒนางานด้านการวิจัย
ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณะได้ 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ 

1. ในการประเมินครั้งต่อไป การน าเสนอผลงานการตีพิมพ์ทางวิชาการควรเสนอในรูปแบบของร้อยละที่จ าแนก
ตามภาควิชาให้ชัดเจน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนในเรื่องการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการว่าอยู่ที่ภาควิชาใด 
เพ่ือจะได้เตรียมหาแนวทางช่วยเหลือหรือสนับสนุนได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพ่ิมการบ่งชี้คุณภาพของการตีพิมพ์
บทความทางวิชาการ เช่น ร้อยละของบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับ Q1/ Q2  

2. ควรต้องมีการจัดท าแผนงานหรือแนวทางที่ท าให้งานวิจัยของคณะมีการกระจายตัวไปยังสาขาอ่ืน ๆ ไม่กระจุก
ตัวอยู่เพียงแค่บางภาควิชา  

3. คณะมีเครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนที่ค่อนข้างพร้อมเป็นล าดับต้น ๆ ของประเทศ จึงควรมีการ
จัดท าแผนการหารายได้จากอุปกรณ์เครื่องมือที่คณะมีอยู่ เช่น การอบรม การทดสอบ รวมถึงแผนงานด้านการวิจัยของ
คณะ เพ่ือรองรับและต่อยอดให้คณาจารย์สามารถเขียน Proposal น าไปเสนอขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกต่อไป 
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4. เนื่องจากจุดเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คือ มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ในเขตโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor; EEC) คณะควรต้องมีการจัดท าแผนงาน 
ด้านการวิจัยและบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับ EEC ให้ชัดเจนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

5. ควรสร้างความเป็นผู้น าทางด้านพาณิชยนาวีให้มีความเข้มแข็งและชัดเจนมากขึ้น เช่น พัฒนา/ สร้างหลักสูตร
ให้มีความเป็นนานาชาติ ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ให้บุคคลภายนอกรับรู้ถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพาณิชยนาวี
ว่าเป็นอาชีพท่ีน่าสนใจ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะและมีค่าตอบแทนสูง  เป็นต้น 

6. ควรสร้างหลักสูตร Reskill/ Upskill ส าหรับคนขับเรือ หรือการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเรือ ซึ่งอาจจะ
ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วนงานที่ เกี่ยวข้อง และหากสามารถด าเนินการได้ก็ช่วยยกระดับความรู้ด้าน 
พาณิชยนาวีไปในวงกว้างได้มากขึ้น รวมถึงจะเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับคณะอีกช่องทางหนึ่งด้วย 

7. สัดส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายของคณะที่น าเสนอควรมีการเพ่ิมเติมรายละเอียดให้มีความชัดเจนมากขึ้น เช่น 
รายละเอียดแหล่งที่มาของรายได้ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Operation Cost) มีสัดส่วนอะไรบ้าง เงินสะสมใช้ไปกับ
อะไรบ้าง เพ่ือที่คณะจะสามารถน าเงินรายได้/ เงินสะสมไปพัฒนางานด้านต่าง ๆ รวมถึงการสร้างความเป็นนานาชาติ 
ได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น  

8. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้ความส าคัญกับด้าน Logistic และ 
พาณิชยนาวี  ดังนั้นคณะจึงควรสร้างตัวตนให้มีความโดดเด่นขึ้น ทั้งในด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และบริการ
วิชาการ เพ่ือให้ Matching กับภารกิจของ อว. และเป็นแหล่งในการขอสนับสนุนทุนด้านต่าง ๆ ของคณะต่อไป 

สิ่งท่ีคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติต้องการให้สภามหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยสนับสนุน 

1. ให้การสนับสนุนโดยท าความเข้าใจกับความแตกต่างของคณะ ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงาน
ทางวิชาชีพ คือ กรมเจ้าท่า (ได้รับมอบอ านาจจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ หรือ IMO) ซึ่งมีการก าหนด
หลักเกณฑ์ของอาจารย์ผู้สอน แตกต่างจากการก าหนดของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ส่งผลให้เกิดความ
ยากล าบากในการรับสมัครอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติตรงกับเกณฑ์ของทั้ง 2 หน่วยงาน  

2. สนับสนุนงบประมาณส าหรับการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลเพ่ิม เนื่องจากในปัจจุบันส านักงบประมาณไม่ได้ให้
การสนับสนุนงบประมาณในส่วนนี้  

3. สนับสนุนอัตราก าลังในต าแหน่งพนักงานเงินงบประมาณ ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
เนื่องจากหลักสูตรทั้งระยะสั้น (ฝึกอบรม) และระยะยาว (ปริญญาตรี) ของคณะ ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานทาง
วิชาชีพ คือ กรมเจ้าท่า ส่งผลให้มีภาระงานเพิ่มจากภาระงานปกติเม่ือเทียบกับคณะอื่น ๆ  

4. สนับสนุนโดยการส่งเข้าอบรมในเรื่องที่ส าคัญภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างเครือข่ายให้กว้างขวางขึ้น  
 

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณบดีของผู้ปฏิบัติงานในคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ในมิติที่ 2 และ มิติที่ 3 

ส าหรับการประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณบดีของผู้ปฏิบัติงานในคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย ได้ก าหนดแบบประเมินให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็นและรวบรวมสรุปผลการประเมิน โดยมี
ผู้ปฏิบัติงานในคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ตอบแบบประเมินจ านวน 41 คน จากผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 55 คน คิดเป็น
ร้อยละ 74.54  เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินตนเองของคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ พบว่ามีคะแนน
เฉลี่ยด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ดังนี้ 
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มิติที่ 2 ทักษะการบริหารจัดการ (คะแนนเต็ม 5) 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ด้าน 
ผลการประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนงาน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ปฏิบัติงานใน
ส่วนงาน 

สมรรถนะหลัก  4.82 3.92 สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ 4.86 3.87 
1. I : Innovation 4.50 4.02 1. L : Leadership 5.00 3.90 
2. AM : Achievement 
Motivation 

4.67 4.02 
2. SS : Strategic Thinking 
and Strategic HR Direction 

5.00 3.98 

3. Ka : Kasetsart 
Engagement 

5.00 4.17 
3. EC : Empowering and 
Coaching 

4.50 3.71 

4. S : Self  Development 5.00 3.95 
4. CM : Change 
Management 

5.00 3.93 

5. E : Ethics 4.75 3.61 5. N : Networking 5.00 4.05 
6. T :Teamwork 5.00 3.73 6. RM : Resource Management 4.67 3.66 

 

ส าหรับมิติที่เก่ียวข้องกับธรรมาภิบาลของคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติผู้ปฏิบัติงานได้ตอบแบบประเมินและ
สรุปคะแนนเฉลี่ยได้ ดังนี้ 

มิติที่ 3 ธรรมาภิบาล  (คะแนนเต็ม 5) 

ประเด็นธรรมาภิบาล คะแนนเฉลี่ย  
1. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  3.83 
1.1 สามารถด าเนินการด้านการให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  3.98 
1.2 สามารถสร้างความเชื่อม่ัน ความไว้วางใจให้แก่ผู้รับบริการ  3.78 
1.3 สามารถตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่างได้  

3.73 

2. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) 3.89 
2.1 แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้  4.05 
2.2 มีความรับผิดชอบต่อความคาดหวังของบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  3.80 
2.3 มีส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  3.83 
3. หลักความโปร่งใส (Transparency) 3.83 
3.1 มีกระบวนการท างานที่เปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินกิจกรรม/แผนงานขององค์กรได้  

3.76 

3.2 บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรได้อย่างทั่วถึง ข้อมูลมีความถูกต้อง 
และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส าคัญท่ีบุคลากรควรรู้  

3.90 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ลงมติเห็นควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

 
 
 
 

   ...................................................................... 
                    (รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ) 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประธานกรรมการ  

 
 

 
 
 

 

 

..................................................................... 
(ศาสตราจารย์ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช) 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
กรรมการ 

  กรรมการ 

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

                     รองอธิการดีวิทยาเขตศรีราชา 
   กรรมการ 


