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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําสาํนกังานอธิการบด ี

ครั้งที่ 8/2562 
วันศกุรท์ี่ 13 กันยายน 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. ผู้อํานวยการกองคลัง       กรรมการ 
6. ผู้อํานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    กรรมการ 
7. ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา      กรรมการ 
8. ผู้อํานวยการสํานักงานกฎหมาย     กรรมการ 
9. ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพย์สิน     กรรมการ 
10. ผู้อํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ     กรรมการ 
11. ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน    กรรมการ 
12. นางนงนภัส ขันทอง (แทน) 
 ผู้อํานวยการกองวิเทศสัมพันธ์      กรรมการ 
13. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์ (แทน) 
 ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ     กรรมการ 
14. นางเสาวรส บุญมุสิก (แทน) 
 ผู้อํานวยการสถานพยาบาล      กรรมการ 
15. รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานส่วนกลาง    เลขานุการ 
16. นางนิดา ประพฤติธรรม      ผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางสาวรัชฎา ช่ืนเสียง      ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้อํานวยการกองแผนงาน      ติดภารกิจอ่ืน 

ผู้ร่วมประชุม 
1. นางพรศรี กาญจนภักด์ิ      กองการเจ้าหน้าที่ 
2. นางสาวสุนิษา ขวัญเมือง      กองการเจ้าหน้าที่ 
3. นางสาวจรรยา กุลบ่าง      กองคลัง 

เริ่มประชุมเวลา  9.20 น. 
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เรื่องทีป่ระชุม 

วาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ 

 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

1.1.1  ความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ประธานแจ้งที่ประชุมเก่ียวกับความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 

กันยายน พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ และนําเสนอแนวทางในการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยของผู้สมัครรับการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 10 ท่าน 
กําหนดการต่อไป คือ วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2562 คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิจารณาคุณสมบัติ ความเหมาะสม ความรู้ความสามารถ ตลอดจน
สัมภาษณ์ผู้สมัครรับการสรรหาอธิการบดีฯ และกลั่นกรองผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้เหลือไม่เกิน 3 รายช่ือ 
รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 ต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

1.1.2  การปรับวุฒิการศึกษาของบุคลากร สํานักงานอธิการบดี 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(ก.บ.ม.) ในคราวประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2562 มีมติปรับวุฒิการศึกษาของนายธเนศ  
ดาวรุ่งโรจน์ ตําแหน่งนักวิจัย สังกัดสํานักงานประกันคุณภาพ จากวุฒิปริญญาโท เป็นปริญญาเอก  

 ที่ประชุมรับทราบ  

 1.2 การดําเนินงานภายหลังการลงพ้ืนที่ให้คําปรึกษา (Feedback) ครั้งที่ 2 จากทีมที่ปรึกษา EdPEx 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตามท่ีทีมที่ปรึกษา EdPEx ได้ลงพ้ืนที่ให้คําปรึกษา (Feedback) ครั้งที่ 2 กับหน่วยงานสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม – 26 สิงหาคม 2562 โดยเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาหน่วยงานให้ดีย่ิงขึ้น โดยสํานักงานอธิการบดีได้
จัดส่งรายงานผลการลงพ้ืนที่ให้หน่วยงานแล้วตามหนังสือที่ อว 6501.02/67 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 น้ัน  

ในการน้ี หลังจากได้รับรายงานผลฯ ดังกล่าวแล้ว ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานพิจารณาข้อเสนอแนะ 
และใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงการดําเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี ทีมที่ปรึกษาจะลงพ้ืนที่ติดตาม
ความก้าวหน้า และให้ข้อเสนอแนะอีกคร้ังในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562  

ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
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1.3 กําหนดการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก.ประจําปี 2562 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ขอแจ้งกําหนดการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก.ประจําปี 2562 
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2562 โดยในเวลา 8.30 น. มีพิธีเปิด ณ แปลงปลูกต้นไม้ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซอยพหลโยธิน 45 และกําหนดจุดพัฒนาส่วนกลาง 6 จุด ดังน้ี  

 จุดที่ 1 บริเวณพ้ืนที่ซอยพหลโยธิน 45 
 จุดที่ 2 สวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ 
 จุดที่ 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
 จุดที่ 4 หอประวัติและสวนปาล์มประตูงามวงศ์วาน 3 
 จุดที่ 5 สวนวรุณาวัน 
 จุดที่ 6 หอประชุมและศาลาหกเหลี่ยม 

ประธานจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ทั้งน้ี ผู้อํานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมในส่วนของการปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ อโรคยาอุทยาน 77 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซอยพหลโยธิน 
45 โดยจะมีการต้ังเคร่ืองออกกําลังกายเพ่ิมเติม  

ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2562 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 

ตามท่ีมีการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 
สิงหาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา และฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณาแก้ไขรายงานแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยให้ส่งกลับฝ่ายเลขานุการภายใน 
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 น้ัน   

 ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 รูปแบบการประเมินภาวะผู้นําตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารหน่วยงานสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 
พ.ศ.2562 ฝ่ายเลขานุการได้รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการปรับแก้ข้อคําถามในแบบประเมินภาวะผู้นํา
ของผู้บริหารหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี จัดส่งให้ท่านพิจารณาข้อคําถาม และให้ข้อเสนอแนะมายัง
สํานักงานอธิการบดี น้ัน 

สํานักงานอธิการบดีได้รับข้อมูลแล้ว พบว่า มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อคําถามใน 2 ประเด็น ดังน้ี 
 1. เห็นชอบแบบประเมินที่สํานักงานอธิการบดีเสนอ แต่ปรับข้อคําถามให้เหมาะสมมากขึ้น 
 2. เสนอข้อคําถามใหม่ 
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ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามประเด็นที่ 2 คือ เสนอข้อคําถามใหม่ในแบบประเมิน โดยเป็น
การประเมินภาวะผู้นํา 7 ด้าน โดยท่ีประชุมให้เหตุผลว่าเป็นข้อคําถามที่อธิบายได้เห็นเป็นรูปธรรม มีความ
ชัดเจนครอบคลุมลักษณะของความเป็นผู้นํา และเสนอให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาวิธีการประเมินผ่าน Google 
Form เพ่ือความสะดวกในการสรุปผลการประเมินของแต่ละหน่วยงาน 

ทั้งน้ี ต้ังแต่วาระที่ 3.2 ผู้อํานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้รับมอบหมายจากรักษาการ
แทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีให้ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

3.2 รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลตัววัดหมวด 7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรที่สะท้อนบรรยากาศ
การทํางาน 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 
พ.ศ.2562 ได้พิจารณาการจัดเก็บข้อมูลตัววัดหมวด 7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรท่ีสะท้อนบรรยากาศ
การทํางาน โดยท่ีประชุมมีมติมอบหมายสํานักงานอธิการบดีปรับแก้ข้อคําถาม และพิจารณาข้อเสนอแนะ 
(คําถามปลายเปิด) จากการสอบถามความพึงพอใจ 2 ปีที่ผ่านมา เป็นข้อคําถามเพ่ิมเติม และเพ่ิมช่องข้อความ 
“แนวทางแก้ไข” ในข้อคําถามทุกข้อเพ่ือเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาในแต่ละข้อ แล้วแจ้งเวียนคณะกรรมการ
ประจําฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และสรุปข้อมูลเข้าที่ประชุมอีกคร้ังหน่ึง น้ัน 

สํานักงานอธิการบดีได้ดําเนินการแก้ไขข้อคําถามในแบบสอบถามแล้ว ในส่วนของการพิจารณา
ข้อเสนอแนะ (คําถามปลายเปิด) จากผลการสํารวจ 2 ปีที่ผ่านมา พบว่า ข้อเสนอแนะเป็นประเด็นเดียวกับข้อ
คําถาม  

ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอ และเสนอให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาวิธีการสํารวจผ่าน 
Google Form เพ่ือความสะดวกในการสรุปผลการสํารวจของแต่ละหน่วยงาน 

3.3 การปรับโครงสร้างสํานักงานประกันคุณภาพ 

ตามท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 
พ.ศ.2562 ได้พิจารณาการเสนอปรับโครงสร้างของสํานักงานประกันคุณภาพ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วให้
ข้อสังเกต 2 ประเด็น คือ  

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

2. เสนอใช้ช่ืองานแบบเดิมแต่เกลี่ยภาระงานเก่า ใหม่ให้เหมาะสม 
โดยเสนอให้สํานักงานประกันคุณภาพพิจารณาข้อสังเกตแล้วนําเสนอข้อมูลเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการประจําฯ อีกคร้ังหน่ึง น้ัน 
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 สํานักงานประกันคุณภาพได้ประชุมหารือร่วมกัน และเห็นชอบให้ดําเนินการใช้ช่ืองานแบบเดิม แต่
เกลี่ยภาระงานให้เหมาะสม 

 ประธานจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ทั้งน้ี ผู้แทนจากสํานักงานประกันคุณภาพแจ้งที่ประชุมทราบว่า
สํานักงานประกันคุณภาพได้จัดส่งข้อมูลผลการพิจารณาการปรับโครงสร้างหน่วยงานให้กองแผนงานแล้วเมื่อ
วันที่ 5 กันยายน 2562  

 ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  

 -  

เลิกประชุมเวลา 10.45 น.  

 
  

  

นายฉัตรชัย  จรูญพงศ์ 
รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    นางสาวเนตรทราย  ยอดพรหม 
รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานส่วนกลาง 

เลขานุการ 

    นางสาวรัชฎา ช่ืนเสียง 
    ผู้ช่วยเลขานุการ 

     ผูจ้ดรายงานการประชุม 


