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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําสาํนกังานอธิการบด ี

ครั้งที่ 6/2562 
วันศกุรท์ี่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

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

ผู้มาประชุม 

1. รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี    ประธานกรรมการ 
2. ผู้อํานวยการกองกลาง      กรรมการ 
3. ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต      กรรมการ 
4. ผู้อํานวยการกองแผนงาน      กรรมการ 
5. ผู้อํานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    กรรมการ 
6. ผู้อํานวยการกองวิเทศสัมพันธ์      กรรมการ 
7. ผู้อํานวยการสํานักงานกฎหมาย     กรรมการ 
8. ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพย์สิน     กรรมการ 
9. ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ     กรรมการ 
10. นางสาวสุนิษา ขวัญเมือง (แทน) 
 ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่      กรรมการ 
11. นางสาวอัญชลี พูลเกษ (แทน) 
 ผู้อํานวยการกองคลัง       กรรมการ 
12. นางรัตน์ศศิร์ สุนทรนิธิกุล (แทน) 
 ผู้อํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ     กรรมการ 
13. รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานส่วนกลาง    เลขานุการ 
14. นางนิดา ประพฤติธรรม      ผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางสาวรัชฎา ช่ืนเสียง      ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา      ติดภารกิจอ่ืน 
2. ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน    ติดภารกิจอ่ืน 
3. ผู้อํานวยการสถานพยาบาล      ติดภารกิจอ่ืน 

เริ่มประชุมเวลา  13.40 น. 
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เรื่องทีป่ระชุม 

วาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ 

 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

1.1.1  ความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ประธานแจ้งที่ประชุมเก่ียวกับความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดี ขณะนี้ได้ดําเนินการสรรหา

อธิการบดีแล้ว โดยขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนการประกาศการรับสมัครผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีการประชุมช้ีแจงเก่ียวกับข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี 
ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่พึงประสงค์ เมื่อวันพุธที่ 10 
กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ช้ัน 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี   

ที่ประชุมรับทราบ 

1.1.2  ความคืบหน้าการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ประธานแจ้งที่ประชุมเก่ียวกับความคืบหน้าการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตําแหน่งที่ว่าง 6 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินงาน    

ที่ประชุมรับทราบ 

1.2 การแข่งขันกีฬาในโครงการแข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจําปี 2562 

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยสํานักงานอธิการบดีได้รับมอบหมายให้เป็นประธานสีส้ม ซึ่งมีสมาชิก
ประกอบไปด้วย ๗ ส่วนงาน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคนิค
การสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยชลประทาน และสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่ง มก. น้ัน 

 จากการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ฝ่ายเลขานุการขอแจ้งผลการแข่งขันให้ที่ประชุมทราบ ดังน้ี 
  ชนะเลิศถ้วยรวมกีฬา ได้แก่ สีส้ม 
  ชนะเลิศถ้วยกองเชียร์ ได้แก่ สีม่วง 
  ชนะเลิศถ้วยเชียร์ลีดเดอร์ ได้แก่ สีม่วง 
  ชนะเลิศถ้วยขบวนพาเหรด ได้แก่ สีฟ้า 
  ชนะเลิศถ้วยสู้ขาดใจ ได้แก่ สีชมพู 

 ประธานจึงเสนอที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562 วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2562 

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันอังคารที่ 11 
มิถุนายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา และฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณาแก้ไขรายงานแล้วเมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยให้ส่งกลับฝ่ายเลขานุการภายใน 
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 น้ัน   

 ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขในหน้า 5 และ 6  

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 แนวทางให้คําปรึกษา ครั้งที่ 2 จากทีมที่ปรึกษา EdPEx มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตามท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 
พ.ศ.2562 ได้พิจารณารูปแบบการให้คําปรึกษา หน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2 เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าของการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของหน่วยงาน โดยกําหนดรูปแบบการลงพ้ืนที่ให้คําปรึกษา
ใน 2 รูปแบบ คือ   
  รูปแบบที่ 1 ลงพ้ืนที่ให้คําปรึกษาเฉพาะรายหน่วยงาน (หน่วยงานละคร่ึงวัน) 
  รูปแบบที่ 2 ลงพ้ืนที่ให้คําปรึกษาตามกลุ่มภารกิจ 4 ด้าน (หน่วยงานละ 1 ช่ัวโมง –  
1 ช่ัวโมง 30 นาที)  

ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบสํานักงานอธิการบดีจัดส่งแบบสํารวจความต้องการการลงพ้ืนที่ให้คําปรึกษาจาก
ทีมที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 ให้หน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี และรวบรวมจัดส่งให้สํานักงานประกันคุณภาพ
ดําเนินการประสานงานกับทีมที่ปรึกษาต่อไป น้ัน 

สํานักงานได้ดําเนินการจัดส่งแบบสํารวจฯ ดังกล่าวให้หน่วยงานแล้วตามหนังสือที่ ศธ 0513.10101 
/367 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ฝ่ายเลขานุการรายงานความก้าวหน้าให้ที่ประชุมทราบว่าได้รับข้อมูลแล้ว 
จํานวน 11 หน่วยงาน มีเพียง 3 หน่วยงานยังไม่ได้ดําเนินการจัดส่งซึ่งได้ประสานงานกับบุคลากรท่ีรับผิดชอบ
แล้ว ทั้งน้ี หากสํานักงานอธิการบดีได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้วจะจัดส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังสํานักงานประกัน
คุณภาพเพ่ือเสนอทีมที่ปรึกษาต่อไป และหากมีความคืบหน้าเก่ียวกับวัน และเวลาในการให้คําปรึกษาจะแจ้ง
หน่วยงานเพ่ือทราบต่อไป   

ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  

4.1 ทบทวน (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ตามที่กองแผนงานได้ขอให้ส่วนงานทบทวน และปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.
2563-2565) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําส่วนงาน และ
จัดส่งข้อมูลให้กองแผนงานภายในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 น้ัน 

 สํานักงานอธิการบดีได้ประสานงานกับกองแผนงานแล้วได้รับรายละเอียดเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของ
สํานักงานอธิการบดี กองแผนงานขอรายละเอียดการทบทวน (ร่าง) แผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน จาก
การติดตามขอข้อมูลดังกล่าว สํานักงานอธิการบดีได้รับข้อมูลการทบทวน (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ทั้งสิ้น 4 
หน่วยงาน ได้แก่ กองวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานตรวจสอบภายใน สถานพยาบาล และสํานักงานประกันคุณภาพ 
ทั้งน้ี ฝ่ายเลขานุการได้สรุปการทบทวน (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ของแต่ละหน่วยงาน ดังน้ี  
 

หน่วยงาน รายละเอียดการทบทวน (รา่ง) แผนปฏบิตักิารฯ 
กองวิเทศสัมพันธ์ 1. เพ่ิมรายละเอียดงานตามภารกิจในกลยุทธ์ 

2. เพ่ิมกิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย และงบประมาณ ตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน ในยุทธศาสตร์ที่ 1-4 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 1. เสนอตัวช้ีวัดในระดับมหาวิทยาลัย  
สถานพยาบาล 1. เสนอตัวช้ีวัด และเป้าหมายตามภารกิจหลักหน่วยงาน 
สํานักงานประกันคุณภาพ 1. เสนอตัวช้ีวัด และเป้าหมายตามภารกิจหลักหน่วยงาน 

ทั้งน้ี ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบเพ่ือจะได้จัดส่งรายละเอียดการทบทวน (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ 
ของ 4 หน่วยงานให้กองแผนงานพิจารณาต่อไป 

 ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอ และมอบสํานักงานอธิการบดีรวบรวมข้อมูลจัดส่งให้กอง
แผนงานต่อไป  

4.2 โครงการจัดการความรู้ สํานักงานอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตามท่ีสํานักงานอธิการบดีได้ดําเนินโครงการจัดการความรู้อย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี โดย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้จัดโครงการจัดการความรู้ จํานวน 1 โครงการ คือ การจัดการความรู้ เรื่อง  
ตัวแบบการจัดการความรู้เชิงสร้างสรรค์ “11+1 ฐานความรู้” : จากประสบการณ์และแรงบันดาลใจสู่การ
นําไปปฏิบัติจริงทั่วทั้งองค์กร เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โดยได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการ
จากบุคลากรสังกัดสํานักงานอธิการบดีเกินเป้าหมายที่ต้ังไว้ น้ัน 

เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์ทํางานไปสู่บุคลากร และจัดเก็บความรู้ที่สําคัญ
เป็นความรู้ของหน่วยงาน สํานักงานอธิการบดีจึงจัดโครงการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 เรื่อง จิตวิญญาณนนทรี
a30aปีaที่ภูมิใจaกับประสบการณ์ผู้อํานวยการกองสังกัดสํานักงานอธิการบดี รูปแบบโครงการเป็นการเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์การทํางานจากผู้บริหารที่ครบอายุเกษียณในเดือนตุลาคม 2562 
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จํานวน 3 ท่าน คือ ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้อํานวยการกองคลัง และผู้อํานวยการกองแผนงาน  
โดยกําหนดจัดโครงการในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 น้ัน 

ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา     

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอ 

4.3 รูปแบบการประเมินภาวะผู้นําตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารหน่วยงานสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี 

 ตามท่ีสํานักงานอธิการบดีได้ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ หรือ EdPEx 
แทนเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ. โดยให้อธิบายกระบวนการดําเนินงาน 6 หมวด 
และรายงานผลลัพธ์การดําเนินงาน 1 หมวด (หมวด 7 ผลลัพธ์) ซึ่งหมวด 7 เป็นการรายงานผลลัพธ์ 
ที่หน่วยงานกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานได้ตามภารกิจของหน่วยงาน ทั้งน้ี ในระดับสํานักงานอธิการบดี 
มีการกําหนดตัวช้ีวัดการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี โดยตัวช้ีวัดด้านการนําองค์กร และการ
กํากับดูแล ของสํานักงานอธิการบดี คือ “ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล” ที่ผ่านมาเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดดังกล่าวด้วยการให้บุคลากรหน่วยงานสังกัดสํานักงาน
อธิการบดีแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารหน่วยงานผ่านแบบประเมินภาวะผู้นําตามหลักธรร
มาภิบาล และสํานักงานอธิการบดีสรุปผลการประเมินในระดับหน่วยงาน และภาพรวมสํานักงานอธิการบดี 
โดยดําเนินการสอบถามทุกๆ 2 ปีการศึกษา น้ัน 

  เน่ืองจากการดําเนินการคร้ังล่าสุด ดําเนินการในปีการศึกษา 2559 และใช้ผลการดําเนินงาน 2 ปี
การศึกษา คือ ปีการศึกษา 2559-2560 เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ือง สํานักงานอธิการบดีจึงเสนอที่ประชุม
พิจารณาเก่ียวกับการดําเนินการจัดเก็บตัวช้ีวัดใน 2 ประเด็น คือ 
  1. ตัวช้ีวัดระดับสํานักงานอธิการบดี ด้านการนําองค์กร และการกํากับดูแล  

- ใช้ตัวช้ีวัดเดิม คือ “ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล” 

- กําหนดตัวช้ีวัดใหม่  
  2. วิธีการจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดด้านการนําองค์กร และการกํากับดูแล  

- กรณีตัวช้ีวัดเดิม จะใช้วิธีการจัดเก็บแบบเดิม คือ ให้บุคลากรหน่วยงานสังกัด
สํานักงานอธิการบดีแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารหน่วยงานผ่านแบบประเมินภาวะผู้นํา
ตามหลักธรรมาภิบาล หรือไม่  

- กรณีตัวช้ีวัดเดิม แต่เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บข้อมูล 
- กรณีตัวช้ีวัดใหม่ พิจารณาวิธีการจัดเก็บข้อมูล   

ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  

ทั้งน้ี ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารระดับคณบดี มหาวิทยาลัยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ ประเมินโดยบุคลากรของ 
ส่วนงาน ซึ่งข้อคําถามสามารถนํามาปรับใช้กับการประเมินภาวะผู้นําของผู้บริหารหน่วยงานสังกัดสํานักงาน
อธิการบดีได้  



 

๖ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
1. เห็นชอบให้มีตัวช้ีวัดด้านการนําองค์กร และการกํากับดูแล 
2. เห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบเดียวกับที่มหาวิทยาลัยใช้ในการประเมินคณบดี 
3. มอบสํานักงานอธิการบดีแก้ไขข้อคําถามในแบบประเมินฯ ให้สอดคล้องกับระดับสํานักงาน

อธิการบดี แจ้งเวียนคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีพิจารณา และสรุปข้อมูลเข้าที่ประชุมต่อไป     

  วาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ   

 5.1 เรื่องที่หน่วยงานแจ้งเพ่ือทราบ 

5.1.1   แนะนําผู้บริหารหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี  
  ตามท่ีกองวิเทศสัมพันธ์ได้มีการคัดเลือกผู้อํานวยการตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งต้ัง วาระการดํารงตําแหน่ง
และการพ้นจากตําแหน่งของผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนตําแหน่งผู้อํานวยการกอง หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ 
สถาบัน สํานักหรือเทียบเท่า เรียบร้อยแล้ว โดยนางสาวอารยา พีชผล ได้รับการคัดเลือก น้ัน 

  ในการน้ี นางสาวอารยา พีชผล ในฐานะผู้อํานวยการกองวิเทศสัมพันธ์จึงแนะนําตัวผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี โดยยินดีให้ความช่วยเหลือหน่วยงานสังกัดสํานักงาน
อธิการบดีในการดําเนินงานต่างๆ    

  ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

5.1.2  กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้อํานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ประชาสัมพันธ์เรื่อง กําหนดการพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2562  

ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

5.1.3  กําหนดการจัดโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2562 
ผู้อํานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ประชาสัมพันธ์เรื่อง กําหนดการจัดโครงการ

วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2562 ในวันที่ 14 กันยายน 2562  

ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

 



 

๗ 

 

5.1.4  แจ้งตารางกิจกรรมนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
 ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิตประชาสัมพันธ์เรื่อง กิจกรรมนิสิตช่วงเปิดเทอม โดยต้ังแต่วันที่ 

29 มิถุนายน – 18 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จะมีกิจกรรมเก่ียวกับ
นิสิตปี 1 เช่น กิจกรรมรับน้อง กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง เป็นต้น ซึ่งจะมีนิสิตจํานวนมากในมหาวิทยาลัย  
จึงขอความร่วมมือบุคลากรขับขี่ยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัยด้วยความระมัดระวัง นอกจากน้ี อาจมีผู้นํา
นิสิตองค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (อบ.ก.บางเขน) และประธานสภาผู้แทน
นิสิต เข้าแนะนําตัวกับผู้บริหารส่วนงานอีกกิจกรรมหน่ึง       

ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

5.1.5  การจัดสรรงบประมาณปรับปรุงห้องประชุม 
  ผู้อํานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ขอขอบคุณกองแผนงานที่ดําเนินการจัดสรร
งบประมาณในการปรับปรุงห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ณ อาคารสารนิเทศ 50 
ปี จากงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรดังกล่าว กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี ได้ดําเนินการปรับปรุงห้อง
ประชุมทั้ง 2 ห้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดใช้งานต้ังแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 

ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

5.1.6  กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561 
 ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพประชาสัมพันธ์เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งจะ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งน้ี 
ผู้อํานวยการกองแผนงานเสนอแนะให้สํานักงานประกันคุณภาพเร่งจัดส่งรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการให้
หน่วยงานกลางดําเนินการเพ่ือจะได้เตรียมข้อมูลได้ทันตามกําหนด   

ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

5.1.7  การศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
 ประธานแจ้งที่ประชุมว่าในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 มีคณะผู้บริหารและบุคลากรจาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มาศึกษาดูงานหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี และงาน 
ด้านการรับนักศึกษา ประกอบด้วย 

  1. งานประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา (สํานักทะเบียนและประมวลผล) 
  2. งานการสื่อสารองค์กร งานเลขานุการผู้บริหาร และงานการจัดเก็บเอกสาร (กองกลาง) 
  3. งานการจัดการห้องประชุม และการจัดเลี้ยง (กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่) 
  4. งานสรรหาบุคลากร งานพัฒนาบุคลากร และงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(กองการเจ้าหน้าที่) 



 

๘ 

 

  5. งานการจัดทําคําของบประมาณ งานการติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ 
(กองแผนงาน) 

  6. งาน EdPEx หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร (สํานักงานประกันคุณภาพ)   

ที่ประชุมรับทราบ 

5.1.8  ความคืบหน้าการเปลี่ยนแปลงเลขที่หนังสือออกในระบบงานสารบรรณ 

 เน่ืองจากผู้แทนจากกองคลังสอบถามความคืบหน้าของการเปลี่ยนแปลงเลขท่ีหนังสือออก 
ในระบบงานสารบรรณภายหลังจากมหาวิทยาลัยย้ายสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม น้ัน 

 ผู้อํานวยการกองกลางช้ีแจงว่า มหาวิทยาลัยประสานงานกับสํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษาฯ แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนต้องรอหนังสืออย่างเป็นทางการอีกคร้ังหน่ึง ทั้งน้ี ผู้อํานวยการ 
กองแผนงานให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าเลขที่หนังสือออกมีผลต่อการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ของงบประมาณ 
ปี พ.ศ.2563 ด้วย 

ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 14.30 น.  

 
  

 

นายฉัตรชัย  จรูญพงศ์ 
รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    นางสาวเนตรทราย  ยอดพรหม 
รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานส่วนกลาง 

เลขานุการ 

    นางสาวรัชฎา ช่ืนเสียง 
 ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้จดรายงานการประชุม 


