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ระเบียบวาระที่ 4.3 พิจารณาแนวทางติดตามและประเมินผลการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน 
หน่วยงานภายในของส่วนงานและหน่วยงานย่อย 
 
1) ที่มาและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยได้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน หน่วยงานภายในของส่วนงาน 
และหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 โดยหมวด 4 การบริหารและก ากับดูแล ได้ก าหนด
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือติดตามและประเมินผลการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน 
หน่วยงานภายในของส่วนงานและหน่วยงานย่อย เพ่ือประเมินฯ ภายใน 3 ปีนับตั้งแต่วันที่มีการจัดตั้ง การรวม 
การยุบเลิก 

 
2) ประเด็นเสนอพิจารณา 

แนวทางติดตามและประเมินผลการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน หน่วยงานภายในของ
ส่วนงานและหน่วยงานย่อย 

2.1) วัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมินผล 
2.1.1) การติดตามประเมินผลตามข้อบังคับฯ หมวด 1 เกี่ยวกับภาระหน้าที่ และหมวด 2 

เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งที่ต้องค านึงถึงความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การ
ลดความซ้ าซ้อน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเป็นส าคัญ 

2.1.2) การประเมินตามวัตถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน 
2.2) แนวทางการติดตามและประเมินผล 

การรวบรวมข้อมูล แนวทางด าเนินการ 
ขั้นปฐมภูมิ การเก็บรวบรวมในส่วนที่เกี่ยวข้องจากรายงานผลการประกันคุณภาพ

ภายใน และรายงานผลการด าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
1. ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ  

- ความคล่องตัว  
- ยึดหลักธรรมภิบาล  
- กรณีเป็นส่วนงานด้านวิชาการ ต้องมีศักยภาพและความพร้อมในการ

จัดการศึกษาและการวิจัย หลักสูตรมีคุณภาพทางวิชาการ 
2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ขั้นทุติยภูมิ 1. การจัดท าแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
- ผลการด าเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย (การตอบสนองต่อ

พันธกิจ) 
- ผลการด าเนินงานที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของการจัดตั้ง (ภาระหน้าที่

ตามข้อบังคับฯ) 
- ข้อมูลสถานการณ์ทางการเงิน (แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าของการใช้

งบประมาณ และความสามารถพ่ึงตนเองได้จากรายได้ที่มาจากศักยภาพ
ของตนเอง) 
2. การสัมภาษณ์ผู้บริหารส่วนงาน หัวหน้างาน และผู้รับบริการ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 
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2.3) ส่วนงาน หน่วยงาน และหน่วยงาน ที่มีการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) ซ่ึงต้อง
ได้รับการติดตามและประเมินตามข้อบังคับฯ รวมทั้งสิ้น 7 กอง 1 งาน และ 12 ฝ่าย ดังนี้ 
ล าดับ การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก สังกัด ประเภท การจัดตั้ง 

1 กองบริหารงาน  ส านักวิจัยและส่งเสริม
วิชาการการเกษตร 

กองบริหารส านัก 28-มิ.ย.-62 
2 กองบริหารงานวิจัย  กอง 28-มิ.ย.-62 
3 กองบริหารงานบริการวิชาการ  กอง 28-มิ.ย.-62 
4 กองบริหารงาน  ส านักบริหารและ

พัฒนาวิชาการ 
กองบริหารส านัก 28-มิ.ย.-62 

5 ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร ฝ่าย 28-มิ.ย.-62 
6 ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา  ฝ่าย 28-มิ.ย.-62 
7 ฝ่ายบัณฑิตศึกษา  ฝ่าย 28-มิ.ย.-62 
8 กองบริหารงาน  ส านักหอสมุด กองบริหารส านัก 28-มิ.ย.-62 
9 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  ฝ่าย 28-มิ.ย.-62 
10 ฝ่ายบริการสารสนเทศ  ฝ่าย 28-มิ.ย.-62 
11 ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่น

พิเศษ 
 ฝ่าย 28-มิ.ย.-62 

12 งานสวัสดิการ 
(ถ่ายโอนภาระงานมาจากกอง
สวัสดิการ) 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ส านักงานมหาวิทยาลัย งาน 
 

28-มิ.ย.-62 
 

13 กองบริหารงานทรัพย์สินและ
กิจการพิเศษ  

 กอง 28-มิ.ย.-62 

14 ฝ่ายสื่อสารองค์กร  ฝ่าย 28-มิ.ย.-62 
15 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ฝ่าย 28-มิ.ย.-62 
16 ฝ่ายกฎหมาย  ฝ่าย 28-มิ.ย.-62 
17 กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ส านักงานสภา

มหาวิทยาลัย 
กองบริหารส านัก 28-มิ.ย.-62 

18 ฝ่ายกิจการพิเศษ คณะผลิตกรรมการ
เกษตร 

ฝ่าย 28-มิ.ย.-62 

19 ฝ่ายงานฟาร์ม คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ฝ่าย 28-มิ.ย.-62 
20 ฝ่ายห้องปฏิบัติการ ฝ่าย 28-มิ.ย.-62 
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2.4) หัวข้อหลักในการรายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน/หน่วยงาน/งาน ที่มีการจัดตั้ง การรวม 
การยุบเลิก เพ่ือประกอบการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการเพ่ือติดตามและประเมินผลการจัดตั้ง 
การรวม การยุบเลิกส่วนงาน หน่วยงานภายในของส่วนงานและหน่วยงานย่อย ประกอบด้วย 

(1) ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน/งาน  
(2) วัตถุประสงค์ 
(3) พันธกิจ 
(4) ผลการด าเนินงาน (นับตั้งแต่วันจัดตั้งถึงปัจจุบัน) 

(4.1) ผลการด าเนินงานที่ตอบสนองตามพันธกิจ (รายปี) 
(4.2) ผลการด าเนินงานที่ตอบสนองต่อภาระหน้าที่ที่ก าหนดไว้ตามข้อบังคับฯ 
(4.3) รายงานสถานการณ์ทางการเงิน (รายได้-รายจ่าย-เงินคงเหลือ) (รายปี) 

(5) ปัญหาอุปสรรค 
(6) แผนการด าเนินงานในปีถัดไป 
(7) แผนประมาณการรายได้-รายจ่าย-เงินคงเหลือ ในปีถัดไป 

 
3) ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
 เห็นชอบแนวทางติดตามและประเมินผลการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน หน่วยงานภายในของ

ส่วนงานและหน่วยงานย่อย 
 เห็นชอบรายชื่อส่วนงาน หน่วยงาน และหน่วยงาน ซึ่งต้องได้รับการติดตามและประเมินตามข้อบังคับฯ 
 เห็นชอบหัวข้อหลักในการรายงานผลการด าเนินงานของส่วนงาน/หน่วยงาน/งาน ที่มีการจัดตั้ง การรวม 

การยุบเลิก 

 เห็นควรน าเสนอต่อคณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  

 
3) มติที่ประชุม 
         เห็นชอบ 
 

          มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 
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