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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําสาํนกังานอธิการบด ี

ครั้งที่ 2/2562 
วันจันทรท์ี่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชมุ 8 ชั้น 2 อาคารสารนเิทศ 50 ป ี
---------------------------- 

ผู้มาประชุม 

1. รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี    ประธานกรรมการ 
2. ผู้อํานวยการกองกลาง      กรรมการ 
3. ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่      กรรมการ 
4. ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต      กรรมการ 
5. ผู้อํานวยการสํานักงานกฎหมาย     กรรมการ 
6. ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพย์สิน     กรรมการ 
7. นางสาวอัญชลี พูลเกษ (แทน) 
 ผู้อํานวยการกองคลัง       กรรมการ 
8. นายประกาศิต สุ่มแก้ว (แทน) 
 ผู้อํานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    กรรมการ 
9. นางนงนภัส ขันทอง (แทน) 
 รักษาการแทนผู้อํานวยการกองวิเทศสัมพันธ์    กรรมการ 
10. นายโอฬาร วรัญญานนท ์(แทน) 
 รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักการกีฬา    กรรมการ 
11. นางรัตน์ศศิร์ สุนทรนิธิกุล (แทน) 
 ผู้อํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ     กรรมการ 
12. นางอัจฉรา เฮียงโฮม (แทน) 
 ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน    กรรมการ 
13. นางประวีณ์นุช เกตุแก้ว (แทน) 
 รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ   กรรมการ 
14. นางเสาวรส บุญมุสิก (แทน) 
  ผู้อํานวยการสถานพยาบาล      กรรมการ 
15. รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานส่วนกลาง    เลขานุการ 
16. นางนิดา ประพฤติธรรม      ผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางสาวรัชฎา ช่ืนเสียง      ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้อํานวยการกองแผนงาน      ติดภารกิจอ่ืน 
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ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. นางสาวสุนิษา ขวัญเมือง      กองการเจ้าหน้าที่ 
2.  ว่าที่ร.ต.หญิงสิทธิชยา ชิดนอก      กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 
3. นางสาวสวรส วังศารัตนศิลป์      กองวิเทศสัมพันธ์ 

เริ่มประชุมเวลา  9.40 น. 

เรื่องทีป่ระชุม 

วาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ 

 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

1.1.1   ความคืบหน้าการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน  
ประธานแจ้งที่ประชุมเก่ียวกับความคืบหน้าการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน มีส่วนงาน 

ที่ดําเนินการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน จํานวน 10 ส่วนงาน ซึ่งขณะน้ีการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ดําเนินการในขั้นตอนการประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดี สําหรับความคืบหน้าการสรรหา
อธิการบดี  อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนผู้ที่ ขอพ้นจากตําแหน่ง  ทั้ ง น้ี  สภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชุดปัจจุบันจะหมดวาระในเดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งอาจเป็นช่วงเดียวกับการ 
สรรหาอธิการบดี    

ที่ประชุมรับทราบ 

1.1.2  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน ฉบับ
ปรบัปรุง พ.ศ.2562 

 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้เชิญบุคลากรร่วมรับฟัง และให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมกําพล  
อดุลวิทย์ ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี จึงขอเชิญผู้บริหาร และบุคลากรสังกัดสํานักงานอธิการบดีที่สนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมดังกล่าว  

 ที่ประชุมรับทราบ  

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2562 

ตามท่ีมีการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 
มกราคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา และฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณาแก้ไขรายงานแล้วเมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยให้ส่งกลับฝ่ายเลขานุการภายในวันศุกร์ที่ 
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 น้ัน   
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 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขในหน้า 2 และหน้า 6   

 ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ที่ประชุมรับรองรายงานโดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในหน้า 7 โดยให้ตัดข้อความออก ดังน้ี 
  “ประธานเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ในการเปิดสอบภายในน้ันควรใช้ระบบสรรหา คือ ใช้การสอบ
สัมภาษณ์แทนการสอบข้อเขียน และพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่เหมาะสม”  

 วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สํานักงานอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 
มกราคม พ.ศ.2562 สํานักงานอธิการบดีได้แจ้งที่ประชุมเรื่องการจัดส่งแบบฟอร์มจัดทําแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้หน่วยงานกรอกข้อมูล โดยกําหนดจัดส่งสํานักงาน
อธิการบดีภายในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2562 น้ัน 

ในการน้ี ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงาน ขณะน้ี สํานักงานอธิการบดีได้รับ
ข้อมูล 13 หน่วยงานแล้ว ยังขาดข้อมูลจากสํานักงานประกันคุณภาพเพียงหน่วยงานเดียว 

ทั้งน้ี ผู้แทนจากสํานักงานประกันคุณภาพได้ช้ีแจงที่ประชุมว่าจะขอจัดส่งแผนปฏิบัติการของสํานักงาน
ประกันคุณภาพพร้อมกับการรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน  

สําหรับแนวทางการดําเนินการต่อไปหลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว สํานักงานอธิการบดีจะรวบรวม
ข้อมูล และจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการ สํานักงานอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยจะจัดส่งให้
หน่วยงานเพ่ือดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ  พร้อมทั้งเตรียมการรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน  
(1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) และจะทําบันทึกแจ้งหน่วยงานทราบล่วงหน้าก่อนการขอข้อมูลรายงาน
ผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน   

ที่ประชุมรับทราบ  

3.2 การจัดการความรู้ สํานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 
พ.ศ.2562 ได้พิจารณาหัวข้อการจัดโครงการจัดการความรู้ สํานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โดยมีมติเห็นชอบให้กองแผนงานซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุดยอดผลงาน และนวัตกรรมการจัดการ
ความรู้มาถ่ายทอดการจัดการความรู้ผลงาน 11+1 ฐานความรู้ ให้กับบุคลากรสังกัดสํานักงานอธิการบดี  
โดยมอบสํานักงานอธิการบดีประสานงานต่อไป น้ัน 

 สํานักงานอธิการบดีได้ประสานงานกับกองแผนงาน และจัดโครงการดังกล่าวแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 22 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 13.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ โดยมีผู้สนใจลงช่ือเข้าร่วม
โครงการ จํานวน 69 คน ซึ่งในวันจัดโครงการมีผู้ให้เข้าร่วมโครงการทั้งที่ลงช่ือไว้ และเพ่ิมเติมหน้างาน  
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จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 107.2 เกินกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ (เป้าหมาย : มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของผู้ที่สนใจ)  

 ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ   

 ทั้งน้ีฝ่ายเลขานุการให้รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับระดับความพึงพอใจ และระดับความตระหนักรู้ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ดังน้ี  
  1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการ ภาพรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.31) 
โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ รองลงมา คือด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้าน
คุณภาพการให้บริการ และด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ตามลําดับ 
  2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักรู้เพ่ิมมากขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ (ก่อนเข้าร่วม
โครงการ ค่าเฉลี่ย=3.17, หลังเข้าร่วมโครงการ ค่าเฉลี่ย=4.31) โดยมีความตระหนักรู้ในการนําแนวคิด 
ประสบการณ์ ประโยชน์จากโครงการไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการทํางาน และมีความต้ังใจ มีแรงบันดาลใจ
จะนําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานของตนเอง มากที่สุด    

ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  

4.1 กําหนดการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ผลการดําเนินงานของ
หน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2560 

ตามท่ีหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีได้ส่งผลการดําเนินงานประกอบด้วยการประเมินตนเองตาม
แบบ Simplified Self-Assessment Tool, โครงร่างองค์การ (OP), ผลลัพธ์การดําเนินงานหมวด 7 และรายงาน
ความก้าวหน้าของผลการปรับปรุงตามแผนปรับปรุง น้ัน  

ในการน้ี สํานักงานประกันคุณภาพขอนัดหมายสํานักงานอธิการบดีเตรียมความพร้อมเพ่ือรับข้อมูล
ป้อนกลับ (Feedback) จากทีมที่ปรึกษา EdPEx ในวันที่ 18, 19, 25 และ 26 มีนาคม 2562  

 ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอเปลี่ยนแปลงกําหนดการรับข้อมูลป้อนกลับของ 2 หน่วยงาน ดังน้ี  
กองคลัง  

เดิม วันจันทรท์ี่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-14.30 น. 
ใหม่ วันจันทรท์ี่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 14.30-15.30 น. 

สํานักงานประกันคณุภาพ 
เดิม วันจันทรท์ี่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 14.30-15.30 น. 
ใหม่ วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-14.30 น. 

 ทั้งน้ี ภายหลังจากหน่วยงานรับข้อมูลป้อนกลับจากทีมที่ปรึกษาแล้ว หน่วยงานต้องจัดทําแผนปรับปรุง
ส่งให้ทีมที่ปรึกษาพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมภายใน 2 สัปดาห์ โดยสํานักงานอธิการบดีจะประสานงาน
กับสํานักงานประกันคุณภาพเร่ืองการจัดส่งแผนปรับปรุง และจะแจ้งหน่วยงานให้ทราบภายหลัง    
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วาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ   

5.1 กองการเจ้าหน้าที่ขอหารือ เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยที่สังกัด
กองหรือเทียบเท่าในสํานักงานอธิการบดีเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งชํานาญงาน ชํานาญการ 

ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ขอหารือที่ประชุม เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่สังกัดกองหรือเทียบเท่าในสํานักงานอธิการบดีเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งชํานาญงาน ชํานาญการ โดย
องค์ประกอบคณะกรรมการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยที่สังกัดกองหรือเทียบเท่าในสํานักงานอธิการบดี
ลําดับที่ 3 กําหนดให้กรรมการ คือ “ผู้ที่ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า มอบหมายเป็นกรรมการ” น้ัน  

เพ่ือให้องค์ประกอบคณะกรรมการประเมินฯ มีความชัดเจน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่จึงขอให้ 
หน่วยงานระบุช่ือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการลําดับที่ 3 มายังกองการเจ้าหน้าที่เพ่ือดําเนินการต่อไป 

ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เสนอให้กองการเจ้าหน้าที่เสนอเรื่องดังกล่าวไปยังรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กิจการภายในพิจารณาเห็นชอบ และแจ้งเวียนกระบวนการเข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญงาน ชํานาญการ ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีทราบโดยทั่วกัน 

5.2 หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเง่ือนไขการแต่งต้ัง วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจาก
แหน่งของผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนตําแหน่งผู้อํานวยการกอง หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สํานัก 
หรือเทียบเท่า 

ผู้แทนจากสํานักงานตรวจสอบภายในเสนอท่ีประชุมให้มีการทบทวนการปรับโครงสร้างหน่วยงาน
สังกัดสํานักงานอธิการบดี เน่ืองจากพบปัญหาว่าหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีหลายหน่วยงานมี
โครงสร้างการบริหารที่ไม่ชัดเจน ทําให้บุคลากรไม่สามารถเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน ตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเง่ือนไขการแต่งต้ัง 
วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนตําแหน่งผู้อํานวยการกอง หัวหน้า
สํานักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สํานักหรือเทียบเท่า ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2561 จากการขาด
คุณสมบัติตามข้อ 4 (6) ที่กําหนดไว้ ดังน้ี  

“(6) ผู้ดํารงตําแหน่งตามข้อ 5.2 และ 5.3 ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานใน
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่บริหาร
ในหน่วยงานโดยตรง และมีผู้ใต้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่า 3 คน เช่น ตําแหน่งผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน หัวหน้า
ฝ่าย หัวหน้าหน่วย หัวหน้าสถานี หัวหน้าศูนย์ หรือตําแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน หากเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้
รักษาการ หรือปฏิบัติหน้าที่แทน ต้องเป็นกรณีตําแหน่งว่างเท่าน้ัน”  

 ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  

 ทั้งน้ี ที่ประชุมมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ บุคลากรหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี
หลายหน่วยงานไม่สามารถเข้าสู่ตําแหน่งดังกล่าวได้ เน่ืองจากมีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ฯ ข้อ 4 (6) 
สาระสําคัญ คือ ต้องได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่บริหารหน่วยงาน และมีผู้ใต้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่า 3 คน  



 

๖ 

 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบกองการเจ้าหน้าที่เสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทําร่าง
ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 พิจารณาทบทวนข้อจํากัดของคุณสมบัติของผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนตําแหน่งผู้อํานวยการกอง หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 
หรือเทียบเท่า 

 นอกจากน้ี ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิตหารือเก่ียวกับความเป็นไปได้ในการที่หน่วยงานจะได้รับอัตราคืน
หรื อไม่ ในกรณีมี บุ คลากรของหน่ วยงานไปสอบเป็นผู้ บริ หารของส่ วนงาน อ่ืน  ซึ่ งผู้ อํ านวยการ 
กองการเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าเน่ืองจากข้อบังคับใหม่กําหนดให้ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราว
ละ 4 ปี หากไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บริหารต่อให้กลับมาดํารงตําแหน่งในสังกัดเดิม จึงไม่จําเป็นต้องจัดสรร
อัตรากําลังใหม่ให้ แต่ถ้าในกรณีหน่วยงานต้องการอัตรากําลังคืน เสนอแนะให้ใช้เงินรายได้หน่วยงาน 
ในการดําเนินการจ้างบุคลากรเอง หรือใช้เงินรายได้ของหน่วยงานที่เปิดสอบผู้บริหารดําเนินการจ้างบุคลากรทดแทน   

5.3 ปัญหาการจ่ายเงินให้กับบุคลากรภายใน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์(I Cash) ของหน่วยงานสังกัด
สํานักงานอธิการบดี 

 สืบเน่ืองจากกองคลังมีการเปลี่ยนแปลงการเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เงินสํารอง
จ่ายสํานักงานอธิการบดี เงินอุดหนุนรัฐบาลของมก. จากสั่งจ่ายด้วยเช็คมาเป็นการจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (I Cash) หรือการจ่ายโอนเข้าบัญชีเงินเดือน/ค่าจ้าง ของบุคลากร ผู้อํานวยการสํานักงาน
ทรัพย์สินเสนอแนะให้มีระบบการแจ้งเตือนบนเว็บไซต์กองคลังกรณีมีการโอนเข้าบัญชีบุคลากรภายใน
หน่วยงาน เพ่ือป้องกันความผิดพลาดของการใช้จ่ายเงิน น้ัน    

 นอกจากน้ี ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิตให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับปัญหาการจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (I Cash) โดยพบว่าการโอนเข้าบัญชีเงินเดือน/ค่าจ้าง ของบุคลากรแทนการจ่ายด้วยเช็ค 
บุคลากรเจ้าของบัญชีต้องรับภาระค่าธรรมเนียมการโอนเงินครั้งละ 9 บาท ทั้งน้ีเมื่อสอบถามหน่วยงานอ่ืนๆ 
พบปัญหาดังกล่าวเช่นกัน จึงขอหารือที่ประชุมเพ่ือหาแนวทางแก้ไข  

ประธานจึงเสนอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบสํานักงานอธิการบดีรวบรวมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และนําเสนอ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

5.4 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในร้ัวนนทรี ปี 2562 

ผู้อํานวยการกองกลางขอเชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ในรั้วนนทรี ปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ.2562 ณ บริเวณรอบ
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกําหนดการ ดังน้ี 

 เวลา 7.00 น.    มีพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ 
 เวลา 16.00 – 20.00 น.  มีประกวดขบวนรถบุปผชาติ/เทพีสงกรานต์ และจัดงาน 
     ร่ืนเริง (โยธาตกนํ้า ชิงช้าสวรรค์ เป็นต้น)   



 

๗ 

 

ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

5.5 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง สํานักงานอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

ตามท่ีสํานักงานอธิการบดีได้จัดทําแผนบริหารความเส่ียง สํานักงานอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบดําเนินการ ได้แก่ กองคลัง และกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ น้ัน 

เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนฯ ให้ทันตามกําหนด สํานักงานอธิการบดีขอแจ้งที่ประชุมว่า 
จะมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนฯ รอบ 9 เดือน ในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 จึงขอให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องทั้ง 2 หน่วยงานดําเนินการ และเตรียมข้อมูลเพ่ือรายงานผลในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 

ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 11.10 น. 

 
  

 นายฉัตรชัย  จรูญพงศ์ 
รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    นางสาวเนตรทราย  ยอดพรหม 
รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานส่วนกลาง 

เลขานุการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 


