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ค าน า 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2512 ตามประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 8 มกราคม 2512 ประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2513 โดยมีวิสัยทัศน์ดังนี้ “ส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นศูนย์รวมของ
หน่วยงำนที่ เข้มแข็ง มุ่งมั่นบริกำร ประสำนภำรกิจ เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรงำนตำมวัตถุประสงค์ของ
มหำวิทยำลัย”  

ในปีการศึกษา 2557 ส านักงานอธิการบดีได้รับการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) โดยคณะ
กรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์โอกาสในการพัฒนาในภาพรวม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 โอกาสในการพัฒนา 
1. สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการท างานในเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใต้

ส านักงานอธิการบดีให้รวมเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือให้สามารถตอบสนองพันธกิจของส านักงานอธิการบดี 
2. ทบทวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดีให้สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของ

มหาวิทยาลัย ตามท่ีก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของส านักงานอธิการบดี 
3. ไม่มีความเข้าใจในบริบทของส านักงานอธิการบดีท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์โครงร่างองค์การ (OP) ได้

อย่างถูกต้อง เช่น การก าหนดผลิตภัณฑ์หลัก การก าหนดลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสมรรถนะ
หลักของหน่วยงาน เป็นต้น ส่งผลให้ไม่สามารถก าหนดกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุนที่
ชัดเจนได้ รวมทั้งไม่สามารถก าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินงานแต่ละระดับ คือ 
ระดับส านักงานอธิการบดี ระดับวิทยาเขต และระดับมหาวิทยาลัย  

4. ไม่มีความเข้าใจเกณฑ์ EdPEx อย่างถ่องแท้ ท าให้ไม่สามารถน าไปใช้กับการปฏิบัติงานประจ าได้ ซ่ึง
ต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานให้เป็นระบบและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

5. การก าหนดตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงผลลัพธ์ในแต่ละด้าน ยังไมส่อดคล้องกับกระบวนการ  

ข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัย 
1. มหาวิทยาลัยต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ EdPEx อย่างถ่องแท้ให้กับทุกหน่วยงานภายใน 

มก. เช่น จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทุกหน่วยงานสามารถน าเกณฑ์ EdPEx 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานประจ าได้จริง 

2. มหาวิทยาลัยต้องเร่งสร้างทีมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx และทีมพ่ีเลี้ยง เพ่ือรองรับนโยบาย
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ภายในปีการศึกษา 2561 

3. มหาวิทยาลัยควรสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานตั้งใจ และเต็มใจในการน าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

4. มหาวิทยาลัยควรมีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่ชัดเจน สามารถรองรับการน าเกณฑ์ EdPEx ไป
ใช้ในการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรภายในปีการศึกษา 2561  
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ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2556 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2556  พบว่า 
ส านักงานอธิการบดี ได้รับข้อเสนอแนะจ านวน 16 ข้อ และได้มีการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงโดยมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ซึ่งจากการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนฯ พบว่า ส านักงานอธิการบดีได้พยายาม
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอแนะทุกข้อ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ พบว่าข้อเสนอแนะบางประเด็นยังคง
ต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนี้ 

1. หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีหลายหน่วยงานมีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น จึงควรมี
การประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ 

2. ทุกหน่วยงานควรก าหนดกรอบภารกิจหลักของการให้บริการให้ชัดเจนก่อน แล้วจึงสอบถาม/หาวิธี
สื่อสารกับผู้รับบริการโดยตรง 

3. การบริหารแผนยุทธศาสตร์ยังไม่เป็นระบบ และขาดการติดตามประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดี 

 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน  

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2512 ตามประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 8 มกราคม 2512 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2513 โดยมีวิสัยทัศน์ดังนี้ “ส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นศูนย์รวมของหน่วยงำนที่
เข้มแข็ง มุ่งมั่นบริกำร ประสำนภำรกิจ เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรงำนตำมวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย ” 
ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดจ านวน 14 หน่วยงาน ได้แก่ กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ กองกิจการนิสิต กอง
คลัง กองแผนงาน กองยานพาหนะอาคาร และสถานที่ กองวิเทศสัมพันธ์ สถานพยาบาล ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน ส านักงานกฎหมาย ส านักงานประกันคุณภาพ ส านักงานทรัพย์สิน ส านักงานบริการวิชาการ และส านักการ
กีฬา ซึ่งมีภารกิจหลักท่ีจะบรรลุเป้าหมายในการให้บริการในแต่ละด้านท่ีแตกต่างกัน 

ส านักงานอธิการบดีมีบุคลากรทั้งหมด 1,130 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 134 คน พนักงานงบประมาณ 
196 คน พนักงานเงินรายได้ 697 คน พนักงานราชการ 10 คน และลูกจ้างประจ า 93 คน ถ้าพิจารณาตามคุณวุฒิ
และต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ คุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 591 คน ปริญญาตรี 390 คน ปริญญาโท 146 คน 
และปริญญาเอก 3 คน มีต าแหน่งช านาญการ 75 คน ช านาญการพิเศษ 56 คน เชี่ยวชาญ 3 คน และไม่มีต าแหน่ง
วิชาการ 996 คน 

สินทรัพย์ที่อยู่ในความดูแลของส านักงานอธิการบดี ประกอบด้วยอาคาร 46 หลัง สนามกีฬา 11 สนาม 
และยานพาหนะทุกประเภท จ านวน 555 คัน นอกจากนี้ยังมีฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการตาม
ภารกิจอยู่ในความดูแลของทุกหน่วยงานด้วย 
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วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

 การวางแผนและการประเมิน 
1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   

คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย 
เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การด าเนินการระหว่างการตรวจประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานของส านักงานอธิการบดี ประธานชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินฯ ผู้อ านวยการแนะน า
ผู้บริหารส านักงานอธิการบดี และบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี พร้อมแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็น อันน าไปสู่การหาแนวทางร่วมกันเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงาน 

3.  การด าเนินงานหลังการตรวจประเมิน 
     สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี และส านักงานประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย ส าหรับเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 

 วัตถุประสงค์การประเมิน 
1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงาน ความส าเร็จของหน่วยงานและแนวทางพัฒนาปรับปรุงของ

หน่วยงานเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
2. เพ่ือพิจารณาความเชื่อมโยงการด าเนินการของทุกหมวด การตอบสนองต่อเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัยโดยการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนาและข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง 
3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน

คุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา  
4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

 ก าหนดการประเมินฯ 

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558  
08.30 - 09.00 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินฯ  
09.00 –10.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารส านักงานอธิการบดี    

- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 

- ผู้บริหารส านักงานอธิการบดี รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2557 ดังนี้ 
1) ข้อมูลโครงร่างองค์การ (Organizational Profile: OP) ของหน่วยงาน 
2) สรุปผลการด าเนินงานทั้ง 7 หมวดของหน่วยงาน  
3) ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 
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10.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารส านักงานอธิการบดี 
พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง  

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินส านักงานอธิการบดี และจัดท ารายงานผลการ

ประเมินฯ 

 เกณฑ์การประเมิน 
ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยก าหนดให้พิจารณาผลการประเมินในมิติของกระบวนการเน้นที่ 

Approach (แนวทาง) โดยให้พิจารณาวิธีการที่ใช้เพ่ือให้บรรลุผลตามกระบวนการ ความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้
เพ่ือตอบสนองข้อก าหนดของหัวข้อต่างๆ และสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการของหน่วยงาน ความมีประสิทธิผลของ
การใช้วิธีการเหล่านั้น รวมถึงการที่แนวทางถูกน าไปใช้ซ้ าได้เพียงใด และการที่แนวทางนั้นอาศัยข้อมูลและ
สารสนเทศที่เชื่อถือได้เพียงใด (ซึ่งหมายถึงการด าเนินการอย่างเป็นระบบ) ส่วนในมิติผลลัพธ์นั้นให้พิจารณาความ
เหมาะสมของการก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญขององค์กร โดยแบ่งการให้คะแนนเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ 0 – 5 คะแนน 
ทั้งนี้ ช่วงคะแนน 1 – 5 ให้พิจารณาเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับปานกลาง หรือระดับสูง 

 

ผลการประเมินคุณภาพ 
เนื่องด้วยส านักงานอธิการบดียังไม่สามารถวิเคราะห์โครงร่างองค์การ (OP) ได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้ไม่

สามารถก าหนดกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุนที่ชัดเจนได้  จึงไม่สามารถพิจารณาตัดสินคะแนนใน
หมวด 1 – 6 ได้ ส าหรับการก าหนดตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงผลลัพธ์ในแต่ละด้าน ยังไม่สอดคล้องกับกระบวนการ และไม่
มีการก าหนดเป้าหมาย การแสดงแนวโน้มของผลการด าเนินงาน จึงไม่สามารถพิจารณาตัดสินคะแนนในหมวด 7 
ไดเ้ช่นกัน 
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ภาคผนวกที่ 1  
ภาพกิจกรรม 

 

       
 

       
 

       
 
 

       


