
๑ 

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําสาํนกังานอธิการบด ี

ครั้งที่ 4/2562 
วันศกุรท์ี่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

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

ผู้มาประชุม 

1. รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี    ประธานกรรมการ 
2. ผู้อํานวยการกองกลาง      กรรมการ 
3. ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต      กรรมการ 
4. ผู้อํานวยการกองคลัง       กรรมการ 
5. ผู้อํานวยการกองแผนงาน      กรรมการ 
6. ผู้อํานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    กรรมการ 
7. ผู้อํานวยการสํานักงานกฎหมาย     กรรมการ 
8. ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพย์สิน     กรรมการ 
9. ผู้อํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ     กรรมการ 
10. รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ   กรรมการ 
11. นางสาวสุนิษา ขวัญเมือง (แทน) 
 ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่      กรรมการ 
12. นางนงนภัส ขันทอง (แทน) 
 รักษาการแทนผู้อํานวยการกองวิเทศสัมพันธ์    กรรมการ 
13. นายมหาด อินทร์ด้วง (แทน) 
 รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักการกีฬา    กรรมการ 
14. นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล (แทน) 
 ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน    กรรมการ 
15. นางเสาวรส บุญมุสิก (แทน) 
  ผู้อํานวยการสถานพยาบาล      กรรมการ 
16. รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานส่วนกลาง    เลขานุการ 
17. นางนิดา ประพฤติธรรม      ผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นางสาวรัชฎา ช่ืนเสียง      ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1.  นางสาวอัญชลี พูลเกษ      กองคลัง 
2. นางสาวสวรส วงศารัตนศิลป์      กองวิเทศสัมพันธ์ 

เริ่มประชุมเวลา  13.45 น. 
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เรื่องทีป่ระชุม 

วาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ 

 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

1.1.1   ความคืบหน้าการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ประธานแจ้งที่ประชุมเก่ียวกับความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดี ขณะนี้อยู่ระหว่างการ 

สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 ท่าน คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน 
และจะนําเสนอเพ่ือโปรดเกล้าต่อไป   

ที่ประชุมรับทราบ 

1.1.2   การจัดต้ังกระทรวงใหม่ 

 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่ามีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) 
พ.ศ.2562 จัดต้ังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยได้ออกพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ.2562 ตามมาในภายหลัง นั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้เปลี่ยนมาสังกัดกระทรวง
ใหม่แต่โครงสร้างภายในยังคงเหมือนเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  

 ที่ประชุมรับทราบ 

1.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สํานักงานอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 รอบ 6 เดือน 

ตามหนังสือที่ ศธ 0513.10101/240 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2562 ขอให้หน่วยงานสังกัด
สํานักงานอธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สํานักงานอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) โดยขอให้จัดส่งมายังสํานักงานอธิการบดี
ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562 น้ัน 

ฝ่ายเลขานุการได้รายงานว่าได้รับข้อมูลการรายงานผลการดําเนินงานฯ ดังกล่าว จํานวน 11 
หน่วยงาน ยังขาดข้อมูลจากกองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ และกองแผนงาน จึงขอความอนุเคราะห์ดําเนินการ
จัดส่งข้อมูลเพ่ือรวบรวมต่อไป ซึ่งหากล่าช้าอาจจะกระทบต่อการรายงานผลการดําเนินงานฯ ในรอบ 12 เดือน   

ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ   

ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2562 

ตามท่ีมีการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 
เมษายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา และฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณาแก้ไขรายงานแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยให้ส่งกลับฝ่ายเลขานุการภายในวัน
ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 น้ัน   

 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขในหน้า 5   

 ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ที่ประชุมรับรองรายงานโดยมีการแก้ไข  

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 การดําเนินการภายหลังรับข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) จากทีมที่ปรึกษา EdPEx สํานักงาน
อธิการบดี  

ตามที่หน่วยงานได้พิจารณาทบทวนผลการดําเนินงานหลังจากได้รับข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) จาก
ทีมที่ปรึกษา EdPEx โดยสํานักงานอธิการบดีขอให้หน่วยงานจัดส่งผลดําเนินงาน 2 ช่วง ได้แก่  

 วันที่ 19 เมษายน 2562 ขอให้จัดส่ง การประเมินตนเองตามแบบ Simplified Self-
Assessment Tool และ 

 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ขอให้จัดส่ง ตัวช้ีวัดผลลัพธ์หมวด 7, แผนปรับปรุง และโครงร่าง
องค์การ (OP) น้ัน 

ฝ่ายเลขานุการได้รายงานว่าได้รับข้อมูลจากหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดียังไม่ครบถ้วนดังน้ี  
- ข้อมูลการประเมินตนเองตามแบบ Simplified Self-Assessment Tool  จัดส่ง

ข้อมูลแล้ว จํานวน 12 หน่วยงาน ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูล จํานวน 2 หน่วยงาน 
- ตัวช้ีวัดผลลัพธ์หมวด 7, แผนปรับปรุง และโครงร่างองค์การ (OP) จัดส่งข้อมูลแล้ว 

จํานวน 8 หน่วยงาน ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูล จํานวน 6 หน่วยงาน  

ทั้งน้ี รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพช้ีแจงถึงรูปแบบการประเมินคุณภาพภายในท่ี
แตกต่างจากปีที่ผ่านมา เน่ืองจาก การประเมินคุณภาพในรูปแบบเดิม คือ แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในเข้าประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ปีละ 1 ครั้ง หน่วยงานนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไป
จัดทําเป็นแผนพัฒนาปรับปรุง และรายงานผลในรอบปีถัดไป น้ัน พบปัญหาว่าหน่วยงานไม่ได้ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาปรับปรุง ทําให้ไม่เกิดการปรับปรุงการดําเนินงานหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน จึงมีการ
เปลี่ยนรูปแบบเป็นการแต่งต้ังทีมที่ปรึกษาเพ่ือให้คําแนะนําในการปรับปรุงหน่วยงาน และมีการติดตามผลการ
ปรับปรุงเป็นระยะอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เห็นพัฒนาการที่ชัดเจน  
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ประธานจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าแผนปรับปรุงควรเป็นการปรับปรุงใน
ภารกิจหลักๆ เพ่ือให้เห็นการพัฒนาของหน่วยงานที่ชัดเจน  

 ที่ประชุมรับทราบ 

3.2 ความก้าวหน้า เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยที่สังกัดกองหรือ
เทียบเท่าในสํานักงานอธิการบดีเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งชํานาญงาน ชํานาญการ 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 
พ.ศ.2562 ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ขอหารือที่ประชุม เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการประเมินพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่สังกัดกองหรือเทียบเท่าในสํานักงานอธิการบดีเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งชํานาญงาน ชํานาญการ ลําดับที่ 
3 ขอให้หน่วยงานระบุช่ือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการลําดับที่ 3 มายังกองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือความ
ชัดเจน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้กองการเจ้าหน้าที่เสนอเรื่องไปยังรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน
พิจารณาเห็นชอบ และแจ้งเวียนกระบวนการเข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญงาน ชํานาญการ ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีทราบโดยทั่วกัน น้ัน 

กองการเจ้าหน้าที่ได้เสนอเรื่องดังกล่าวไปยังรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน และดําเนินการ
แจ้งเวียนกระบวนการดังกล่าวเรียบร้อยแล้วตามบันทึกที่ ศธ 0513.10103/ว.2353 ลงวันที่ 22 เมษายน 
2562 โดยผู้แทนจากกองการเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะขอเข้าสู่ตําแหน่ง
ชํานาญการพิเศษ น้ัน ต้องผ่านการประเมินค่างานจากคณะกรรมการประเมินค่างานที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง  
เมื่อประเมินค่างานผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนดแล้ว หน่วยงานจึงเสนอช่ือบุคลากรต่อกองการเจ้าหน้าที่พร้อมส่งผล
งานเพ่ือประกอบการพิจารณา ในระยะเวลาภายใน 2 ปีนับต้ังแต่ผ่านการประเมินค่างาน และไม่จํากัดจํานวน
บุคลากรท่ีจะเข้าสู่ ตําแหน่งชํานาญการพิเศษ เมื่อผ่านการประเมินค่างานแล้ว สามารถส่งผลงานให้
คณะกรรมการพิจารณาได้  

ทั้งน้ี ประธานให้ข้อมูลว่า ในส่วนของตําแหน่งเช่ียวชาญ ยังกําหนดให้มีได้ตําแหน่งละ 1 คน โดยการ
พิจารณาสิ้นสุดที่มหาวิทยาลัย และใช้หมวดเงินอุดหนุนในการจ่ายค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่ง 

นอกจากน้ี ประธานให้ข้อสังเกตเก่ียวกับองค์ประกอบคณะกรรมการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือ
เข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญงาน/ชํานาญการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญงาน ชํานาญการของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มบริการ กลุ่มอํานวยการ และ
กลุ่มวิชาชีพ ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2561 ในข้อ 2 องค์ประกอบคณะกรรมการส่วนงานท่ี
เทียบเท่ากัน ได้แก่ สํานักงานอธิการบดี สํานักงานสภามหาวิทยาลัย และสํานักงานวิทยาเขต พบว่า 
คณะกรรมการประเมินในข้อ 2.3 ไม่มีผู้อํานวยการส่วนงาน มีเพียงผู้อํานวยกองหรือเทียบเท่า เป็นกรรมการ 
ในขณะที่องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ที่สังกัดสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ข้อ 
2.4 และสํานักงานวิทยาเขต ข้อ 2.5 มีผู้อํานวยการส่วนงาน เป็นกรรมการ 

ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

 



 

๕ 

 

 3.3 ความก้าวหน้า เรื่อง การสํารวจจํานวนบุคลากรที่คาดว่าจะผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ   

 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 
พ.ศ.2562 ผู้อํานวยการกองคลังหารือปัญหาการปรับแผนงบประมาณเงินรายได้สําหรับเบิกจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษ
สําหรับพนักงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เน่ืองจากการปรับแผน
งบประมาณเงินรายได้แต่ละคร้ังไม่เพียงพอ น้ัน ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้สํานักงานอธิการบดีสํารวจจํานวน
บุคลากรของหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีที่คาดว่าจะผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2562 และจัดส่งจํานวนบุคลากรให้กองคลังเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ต่อไป น้ัน 

 สํานักงานอธิการบดีได้ดําเนินการสํารวจ และจัดส่งข้อมูลให้กองคลังเรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะมี
บุคลากรของหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษช่วงเดือนเมษายน – กันยายน 
2562 จํานวน 21 คน ประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี 6 หน่วยงานดังน้ี 
  กองวิเทศสัมพันธ์  จํานวน 5 คน 
  สถานพยาบาล  จํานวน 5 คน 
  กองกิจการนิสิต  จํานวน 4 คน 
  สํานักงานบริการวิชาการ จํานวน 3 คน 
  สํานักงานประกันคุณภาพ จํานวน 2 คน 
  สํานักงาน ก.พ.ร.มก. จํานวน 2 คน 

  ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ   

 ที่ประชุมรับทราบ 

 3.4 การแก้ไขปัญหาการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ I Cash 

 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 
พ.ศ.2562 ฝ่ายเลขานุการได้นําเสนอข้อมูลประเด็นปัญหาการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ I Cash ที่
รวบรวมได้จากหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี ซึ่งปัญหาที่พบมากท่ีสุด คือ การรับภาระค่าธรรมเนียม 9 
บาทต่อรายการ กรณีเจ้าของบัญชีที่รับโอนเงินไม่ใช่บัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารทหารไทย นั้น    

ผู้อํานวยการกองคลังให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ธนาคารทหารไทยได้ดําเนินการยกเว้นค่าธรรมเนียมการ
จ่ายเงินให้เรียบร้อยแล้ว 

ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 



 

๖ 

 

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  

4.1 การปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตําแหน่งนิติกร 

 สํานักงานกฎหมายเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการปรับอัตราค่าจ้าง
แรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาตรี โดยค่าจ้างแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน วุฒิปริญญาตรี คือ 21,000 บาท ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ไม่ได้รับการ
พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างแรกบรรจุรวมอยู่ด้วย น้ัน 

 เพ่ือไม่ให้เกิดความลักลั่น และให้มีความเสมอภาคในการปฏิบัติหน้าที่ของตําแหน่งงานในลักษณะ
เดียวกัน สํานักงานกฎหมายจึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้มีการกําหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตําแหน่งนิติกร เป็นอัตราเดียวกับอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  

ประธานให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าปัจจุบันนิติกรที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี จะได้รับเงินเพ่ิมพิเศษ
สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) จํานวน 4,000 บาท ทั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณ และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  

 ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เสนอความคิดเห็นดังน้ี  

 ผู้อํานวยการสํานักงานบริการวิชาการให้ความเห็นว่า การปรับอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ในตําแหน่งเฉพาะ อาจมีผลกระทบกับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ในตําแหน่งทั่วไป 
หากจะดําเนินการควรพิจารณาจากประสบการณ์ทํางาน หรือการทดสอบความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ
เฉพาะเพ่ือให้เห็นถึงความสามารถที่เหมาะสมท่ีจะได้รับค่าจ้างแรกบรรจุได้  

 ผู้อํานวยการกองคลังให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและ
บัญชีของกองคลัง มีเงินประจําตําแหน่ง จํานวน 4,000 บาท โดยต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถได้
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ตําแหน่งนิติกรอาจจะใช้แนวทางเดียวกันแต่อาจจะปรับลดเรื่องประสบการณ์
การทํางาน เช่น ให้มีประสบการณ์การทํางานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เป็นต้น  

 ที่ประชุมรับทราบ 
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4.2 การเข้าสูตํ่าแหน่งระดับชํานาญการของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มอํานวยการ สังกัดกอง
ยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญงาน 
ชํานาญการของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มบริการ กลุ่มอํานวยการ และกลุ่มวิชาชีพ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 
พ.ศ.2561 กําหนดให้ส่วนงานมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือเข้าสู่ตําแหน่ง
ระดับชํานาญงาน ชํานาญการ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตามการประเมินค่างานและการประเมินลักษณะ
บุคคล และให้คณะกรรมการประเมิน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําส่วนงานให้ความเห็นชอบก่อน
นําเสนออธิการบดีอนุมัติแต่งต้ัง นับต้ังแต่วันที่คณะกรรมการประจําส่วนงานให้ความเห็นชอบการเสนอขอ
กําหนดตําแหน่ง น้ัน  

 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี ได้เสนอขอประเมินเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งระดับ
ชํานาญการของพนักงานมหาวิทยาลัย รายนายประเพลิน เกษมโอภาส อัตราเลขที่ พ.0775 อัตราค่าจ้าง 
34,560 บาท ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ เป็น “ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ระดับชํานาญการ” 

 บัดน้ี คณะกรรมการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 
สํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินการสอบสัมภาษณ์ ประเมินค่างาน และประเมินลักษณะบุคคลเรียบร้อยแล้ว 
โดยนายประเพลิน เกษมโอภาส ผ่านการประเมินค่างาน มีคะแนนร้อยละ 91 และการประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคล มีคะแนนร้อยละ 88 รวมคะแนนทั้งสองส่วนแล้ว มีคะแนนร้อยละ 89.5 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กําหนด คือ มีคะแนนรวมแต่ละส่วนและคะแนนรวมทั้งสองส่วนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 

 ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการดําเนินการดังกล่าว 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามเสนอ  

วาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ   

 5.1 ประชาสัมพันธ์การดําเนินการต้ังถังขยะแบบแยกประเภท 

 ผู้อํานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ประชาสัมพันธ์เรื่องการต้ังถังขยะแบบแยกประเภท 
ประกอบด้วย ถังขยะเปียก ถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากร รู้จักการคัดแยกขยะ 
โดยในอาคารสารนิเทศ 50 ปี ต้ังถังขยะแบบแยกประเภทไว้ จํานวน 11 ชุด น้ัน 

  จึงขอความร่วมมือจากบุคลากรหน่วยงานภายในอาคารสารนิเทศ 50 ปี ร่วมกันคัดแยกขยะให้ตรง
ตามประเภท ทั้งน้ี ผลการคัดแยกขยะสามารถนําไปใช้ประกอบการรายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสี
เขียว (UI GreenMetric) และรายงานผลการจัดการพลังงาน  

 ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 



 

๘ 

 

 5.2 ประชาสัมพันธ์การเลือกต้ังกรรมการสภาพนักงาน 

 ผู้แทนจากการกองการเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์การเลือกต้ังกรรมการสภาพนักงานพร้อมกันในวันพุธ
ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 8.30-14.00 น. สําหรับบุคลากรสังกัดสํานักงานอธิการบดี สามารถ
เลือกต้ังได้บริเวณโถงช้ัน 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ทั้งน้ี ขอความอนุเคราะห์รักษาการแทนผู้อํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี และผู้อํานวยการกองคลัง เป็นพยานการนับคะแนนในเวลา 14.00 น. ในครั้งน้ีด้วย  
จักขอบคุณย่ิง  

 ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  

 ที่ประชุมรับทราบ  

 5.3 ประชาสัมพันธ์การอบรมเกณฑ์ EdPEx สําหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมชุดความรู้ EdPEx 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะจัดกิจกรรมการอบรม
เกณฑ์ EdPEx สําหรับผู้บริหาร ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม
วัฒนา สวรรยาธิปัติ ช้ัน 4 อาคารวิทยบริการ จึงขอเชิญผู้บริหารหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีเข้าร่วม
อบรมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

 ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 5.4 ประชาสัมพันธ์การประชุมโครงการแข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพของบุคลากรภายใน มก. ประจําปี 2562 

 ประธานประชาสัมพันธ์การประชุมโครงการแข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพของบุคลากรภายใน มก. ประจําปี 
2562 ซึ่งสํานักงานอธิการบดีได้รับเลือกให้เป็นประธานสีส้ม ประกอบด้วยส่วนงานทั้งหมด 8 ส่วนงาน ได้แก่ 
สํานักงานอธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคนิคการ 
สัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยชลประทาน และสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่ง มก. น้ัน 

เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญประชุมร่วมกันในวันพฤหัสบดีที่ 23 
พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 8 ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  

 5.5 เงินตกเบิกสําหรับข้าราชการท่ีเปลี่ยนสถานภาพ 

 ผู้อํานวยการกองคลังแจ้งที่ประชุมทราบว่าสิ้นเดือนพฤษภาคม 2562 ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ
ในรอบ 3 และ 4 จะได้รับเงินตกเบิกเข้าบัญชี  

 



 

๙ 

 

 ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 5.6 การทบทวน และปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 

 ผู้แทนจากสถานพยาบาลสอบถามเกี่ยวกับหนังสือที่ ศธ 0513.10107/ว.0284 ลงวันที่ 13 
พฤษภาคม 2562 ที่ให้หน่วยงานพิจารณาทบทวน และปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.
2563-2565) น้ัน หน่วยงานต้องดําเนินการอย่างไร 

 ผู้อํานวยการกองแผนงานช้ีแจงว่าได้จัดส่งหนังสือดังกล่าวไปยังหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี
ขอให้หน่วยงานพิจารณารายละเอียดตามเอกสารที่แนบไปพร้อมกับหนังสือ โดยหน่วยงานสามารถให้
ข้อเสนอแนะได้ในทุกประเด็น ทั้งเพ่ิมเติม หรือแก้ไขข้อมูล เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากทุกหน่วยงาน 

 ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 14.50 น.  

 
  

 

นายฉัตรชัย  จรูญพงศ์ 
รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    นางสาวเนตรทราย  ยอดพรหม 
รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานส่วนกลาง 

เลขานุการ 

    นางสาวรัชฎา ช่ืนเสียง 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 


