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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําสาํนกังานอธิการบด ี

ครั้งที่ 7/2562 
วันศกุรท์ี่ 9 สงิหาคม พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชมุ 9 ชั้น 2 อาคารสารนเิทศ 50 ป ี
---------------------------- 

ผู้มาประชุม 

1. รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี    ประธานกรรมการ 
2. ผู้อํานวยการกองกลาง      กรรมการ 
3. ผู้อํานวยการกองคลัง       กรรมการ 
4. ผู้อํานวยการกองแผนงาน      กรรมการ 
5. ผู้อํานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    กรรมการ 
6. ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา      กรรมการ 
7. ผู้อํานวยการสํานักงานกฎหมาย     กรรมการ 
8. ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพย์สิน     กรรมการ 
9. ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ     กรรมการ 
10. นางสาวสุนิษา ขวัญเมือง (แทน) 
 ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่      กรรมการ 
11. นางสาวธาริณี สุขจิตต์ (แทน)  
 ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต      กรรมการ 
12. นางนงนภัส ขันทอง (แทน) 
 ผู้อํานวยการกองวิเทศสัมพันธ์      กรรมการ 
13. นางรัตน์ศศิร์ สุนทรนิธิกุล (แทน) 
 ผู้อํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ     กรรมการ 
14. นางสาวพร้อมพรรณ รอดสวัสด์ิ (แทน) 
 ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน    กรรมการ 
15. รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานส่วนกลาง    เลขานุการ 
16. นางนิดา ประพฤติธรรม      ผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางสาวรัชฎา ช่ืนเสียง      ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้อํานวยการสถานพยาบาล      ติดภารกิจอ่ืน 

ผู้ร่วมประชุม 
1. นางสาวอัญชลี พูลเกษ      กองคลัง 

เริ่มประชุมเวลา  10.45 น. 
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เรื่องทีป่ระชุม 

วาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ 

 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

1.1.1  ความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ประธานแจ้งที่ประชุมเก่ียวกับความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดี เน่ืองจากกรรมการสรรหาผู้

สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้แทนศาสตราจารย์ประจําในมหาวิทยาลัย
ได้ขอลาออก จึงต้องมีการสรรหาใหม่ ทําให้กําหนดการสรรหาอธิการบดีเลื่อนออกไป ในส่วนของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดําเนินการสรรหาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอเพ่ือโปรดเกล้าแต่งต้ังต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2562 วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 

ตามท่ีมีการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 
กรกฎาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา และฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณาแก้ไขรายงานแล้วเมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยให้ส่งกลับฝ่ายเลขานุการภายใน 
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 น้ัน   

 ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขในหน้า 7  

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 แนวทางให้คําปรึกษา ครั้งที่ 2 จากทีมที่ปรึกษา EdPEx มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 
พ.ศ.2562 ฝ่ายเลขานุการได้รายงานความก้าวหน้าข้อมูลการพิจารณารูปแบบการให้คําปรึกษา ครั้งที่ 2 จาก
ทีมที่ปรึกษา EdPEx ของหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี โดยในการประชุมครั้งดังกล่าวได้รับข้อมูลไม่
ครบถ้วน และฝ่ายเลขานุการจะติดตามข้อมูลและรายงานความคืบหน้าให้หน่วยงานทราบต่อไป น้ัน 

ฝ่ายเลขานุการขอรายงานความก้าวหน้าของข้อมูล และการดําเนินงาน ดังน้ี 
 1. หน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีได้จัดส่งข้อมูลรูปแบบการให้คําปรึกษา วัน และเวลา

การลงพ้ืนที่ครบถ้วนทั้ง 14 หน่วยงาน 
 2. ทีมที่ปรึกษา EdPEx เริ่มลงพื้นที่ให้คําปรึกษาหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีแล้วต้ังแต่

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 

ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ   

 ที่ประชุมรับทราบ 
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 3.2 โครงการจัดการความรู้ สํานักงานอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 
พ.ศ.2562 ได้พิจารณาเห็นชอบการจัดโครงการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 เรื่อง จิตวิญญาณนนทรีa30aปี 
ที่ภูมิใจกับประสบการณ์ผู้อํานวยการกองสังกัดสํานักงานอธิการบดี และได้จัดโครงการไปแล้วเมื่อวันพุธที่ 31 
กรกฎาคม พ.ศ.2562 น้ัน 

สํานักงานอธิการบดีได้ประเมินผลการจัดโครงการ รายละเอียดดังน้ี 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 81.33 ของกลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนด

ไว้ (150 คน) 
 2. มีผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 78.69  
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจต่อโครงการครั้งน้ีในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.31 (คะแนน

เต็ม 5 คะแนน) โดยมีความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวกมากที่สุด คะแนนเฉล่ีย 4.44 รองลงมา  
พึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คะแนนเฉล่ีย 4.39 และด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ คะแนน
เฉลี่ย 4.25 ตามลําดับ  

 4. ความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจในแนวคิดต่างๆ เพ่ิมมากขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโครงการทุกประเด็น โดยในภาพรวม ก่อนเข้าร่วมโครงการ 
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดต่างๆ ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 3.29 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ภายหลังจากเข้าร่วมโครงการ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดต่างๆ ในระดับมาก คะแนนเฉล่ีย 4.13  

ทั้งน้ี รายงานผลการจัดโครงการฯ ดังกล่าวอยู่ระหว่างดําเนินการ หากดําเนินการแล้วเสร็จจะจัดส่งให้
หน่วยงานได้นําไปใช้ประโยชน์ต่อไป  

ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 3.3 รูปแบบการประเมินภาวะผู้นําตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

ตามท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 
พ.ศ.2562 ได้พิจารณารูปแบบการประเมินภาวะผู้นําของผู้บริหารหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี และมี
มติเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบเดียวกับที่มหาวิทยาลัยใช้ในการประเมินคณบดี แต่มอบ
สํานักงานอธิการบดีแก้ไขข้อคําถามในแบบประเมินฯ ให้สอดคล้องกับระดับสํานักงานอธิการบดี แล้วแจ้งเวียน
คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีพิจารณา และสรุปข้อมูลเข้าที่ประชุมอีกคร้ังหน่ึง น้ัน 

สํานักงานอธิการบดีได้ดําเนินการปรับแก้ข้อคําถามในแบบประเมินฯ แล้ว และจัดส่งให้คณะ 
กรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีพิจารณาแล้วตามหนังสือที่ ศธ 0513.10101/500 ลงวันที่ 1 
สิงหาคม 2562 ทั้งน้ี ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานส่งข้อมูลที่พิจารณาแล้วมายังสํานักงานอธิการบดีภายใน
วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ซึ่งสํานักงานอธิการบดีจะได้สรุปข้อมูล และนําเสนอที่ประชุมในการประชุมครั้ง
ต่อไป 
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ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ทั้งน้ีฝ่ายเลขานุการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมกรณีได้รับข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจําฯ ไม่ตรงกันจะนําเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาข้อสรุปร่วมกัน และหากได้ข้อสรุปแล้วจะได้
จัดทําแบบประเมินฉบับสมบูรณ์จัดส่งให้หน่วยงานนําไปใช้ประเมินต่อไป  

ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  

 4.1 คัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ปี พ.ศ.2562 
ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น 
 
 ตามที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สํานักงานอธิการบดี
ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ได้กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการดําเนินการ
คัดเลือกบุคลากรดีเด่นฯ สํานักงานอธิการบดี รวมถึงตําแหน่งประเภทผู้อํานวยการระดับต้น โดยกําหนดให้
ผู้อํานวยการหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี พิจารณาเสนอรายช่ือผู้ดํารงตําแหน่งระดับผู้อํานวยการ
หน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นฯ ประเภท
ผู้อํานวยการระดับต้น น้ัน 

 ประธานเสนอขอถอนเรื่องออกโดยมอบกองการเจ้าหน้าที่จัดทําข้อมูลและนําเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป  

ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ 

4.2 การปรับโครงสร้างสํานักงานประกันคุณภาพ 

สํานักงานประกันคุณภาพเสนอเร่ืองให้ที่ประชุมพิจารณากรณีการขอปรับโครงสร้างสํานักงานประกัน
คุณภาพ ตามท่ีสํานักงานประกันคุณภาพได้จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2545 วัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็น
หน่วยงานประสานงานกลางในการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โดยมีการแบ่งส่วนงานออกเป็น 4 งาน ได้แก่ งานธุรการ งานพัฒนาและฝึกอบรม งานตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพ และงานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ  

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยได้มอบหมายภารกิจการบริหารความเสี่ยงของทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
ให้สํานักงานประกันคุณภาพเป็นผู้รับผิดชอบเพ่ิมอีกภารกิจหน่ึง สํานักงานประกันคุณภาพจึงดําเนินการทบทวน
ภารกิจ และการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่เพ่ือให้เกิดความชัดเจน และครอบคลุมภารกิจทั้งหมด โดยปรับเปลี่ยน
ช่ืองานทั้ง 4 งาน ดังน้ี 

 1. งานธุรการและสื่อสารสนเทศ 
 2. งานพัฒนาคุณภาพองค์กร 
 3. งานกํากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 4. งานพัฒนาแผนและความเสี่ยงองค์กร 

ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา   

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ข้อสังเกตดังน้ี  



 

๕ 

 

1. ทบทวนโครงสร้างเดิม โดยพิจารณาข้อมูลจาก 
       - ความชัดเจนของข้อมูลประกอบการเสนอขอปรับโครงสร้าง เช่น หลักการและเหตุผลใน
การปรับโครงสร้าง ข้อมูลการพิจารณาจากผู้บริหาร ประกาศ/หลักเกณฑ์ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

       - สืบค้นข้อมูลการต้ังช่ืองานของส่วนงานอ่ืนๆ  
2. เสนอใช้ช่ืองานแบบเดิมแต่เกลี่ยภาระงานเก่า ใหม่ให้เหมาะสม 

 ทั้งน้ีเสนอให้สํานักงานประกันคุณภาพพิจารณาข้อสังเกตแล้วนําเสนอข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําฯ อีกคร้ังหน่ึง 

4.3 รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลตัววัดหมวด 7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรที่สะท้อนบรรยากาศการทํางาน 

 ตามท่ีสํานักงานอธิการบดีได้ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ หรือ EdPEx 
แทนเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ. โดยให้อธิบายกระบวนการดําเนินงาน 6 หมวด 
และรายงานผลลัพธ์การดําเนินงาน 1 หมวด (หมวด 7 ผลลัพธ์) ซึ่งหมวด 7 เป็นการรายงานผลลัพธ์ 
ที่หน่วยงานกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานได้ตามภารกิจของหน่วยงาน ทั้งน้ี ในระดับสํานักงานอธิการบดีมี
การกําหนดตัวช้ีวัดการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี โดยตัวช้ีวัดด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
ที่สะท้อนบรรยากาศการทํางาน คือ “ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อบรรยากาศการทํางาน” ที่ผ่านมาเก็บ
ข้อมูลตัวช้ีวัดดังกล่าวด้วยการให้บุคลากรหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีสอบถามความพึงพอใจผ่าน
แบบสอบถาม และสํานักงานอธิการบดีสรุปผลในระดับหน่วยงาน และภาพรวมสํานักงานอธิการบดี น้ัน 

เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ือง สํานักงานอธิการบดีจึงเสนอที่ประชุมพิจารณารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลตัววัด
ดังกล่าว โดยหากใช้แบบสอบถามเดิม สํานักงานอธิการบดีจะได้ดําเนินการจัดส่งแบบสอบถามให้หน่วยงาน
ดําเนินการต่อไป 

ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
1.  ที่ประชุมมอบหมายให้สํานักงานอธิการบดีปรับแก้ข้อคําถาม และพิจารณาข้อเสนอแนะ 

(คําถามปลายเปิด) จากการสอบถามความพึงพอใจ 2 ปีที่ผ่านมา เป็นข้อคําถามเพ่ิมเติม แล้วแจ้งเวียน
คณะกรรมการประจําฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และสรุปข้อมูลเข้าที่ประชุมอีกคร้ังหน่ึง 

2.  เพ่ิมช่องข้อความ “แนวทางแก้ไข” ในข้อคําถามทุกข้อเพ่ือเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาในแต่ละข้อ 

เลิกประชุมเวลา 11.45 น.  

 
  

 
นายฉัตรชัย  จรูญพงศ์ 

รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    นางสาวเนตรทราย  ยอดพรหม 
รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานส่วนกลาง 

เลขานุการ 

    นางสาวรัชฎา ช่ืนเสียง 
  ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 


