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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําสาํนกังานอธิการบด ี

ครั้งที่ 9/2562 
วันศกุรท์ี่ 11 ตลุาคม พ.ศ. 2562 

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

ผู้มาประชุม 

1. รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี    ประธานกรรมการ 
2. ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่      กรรมการ 
3. ผู้อํานวยการกองคลัง       กรรมการ 
4. ผู้อํานวยการกองวิเทศสัมพันธ์      กรรมการ 
5. ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา      กรรมการ 
6. ผู้อํานวยการสํานักงานกฎหมาย     กรรมการ 
7. ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพย์สิน     กรรมการ 
8. ผู้อํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ     กรรมการ 
9. ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ     กรรมการ 
10. นางสาวอัมพร วรรณปะกาศิล (แทน) 
 ผู้อํานวยการกองกลาง      กรรมการ 
11. นางสาวจันทสร นพพิมาน (แทน) 
 ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต      กรรมการ 
12. นางสาวยุพา วงษ์อุบล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ (แทน) 
 รักษาการแทนผู้อํานวยการกองแผนงาน    กรรมการ 
13. นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล (แทน) 
 ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน    กรรมการ 
14. รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานส่วนกลาง    เลขานุการ 
15. นางนิดา ประพฤติธรรม      ผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางสาวรัชฎา ช่ืนเสียง      ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้อํานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    ติดภารกิจอ่ืน 
2. ผู้อํานวยการสถานพยาบาล      ติดภารกิจอ่ืน 

ผู้ร่วมประชุม 
1. นางสาวภัทรินทร์ เดชะฤกษ์      กองกลาง 
2. นางสาวณัฏฐา คงแช่มดี      กองการเจ้าหน้าที่  
3. นางสาวณัฏยา เบ้าสุภี      สํานักงานประกันคุณภาพ 

เริ่มประชุมเวลา  13.45 น. 
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เรื่องทีป่ระชุม 

วาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ 

 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

1.1.1  ความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ประธานแจ้งที่ประชุมเก่ียวกับความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดีว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 30 

กันยายน พ.ศ.2562 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ประชุมวาระพิเศษ (ลับครั้งที่ 2/2562) โดยมีมติให้ 
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ เป็นผู้ที่เหมาะสมท่ีสมควรได้รับการเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ คนที่ 15 ลําดับต่อไป สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะดําเนินการตามข้ันตอนเพ่ือเสนอช่ือต่อ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้ดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งต้ัง
ต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

1.2 ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ หมวด 2 กลยุทธ์ ครั้งที่ 2 

สํานักงานประกันคุณภาพขอแจ้งที่ประชุมว่าตามที่สํานักงานอธิการบดีได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หมวด 2 กลยุทธ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ.2562 น้ัน เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองของการนําความรู้
ไปใช้ประโยชน์ต่อไป สํานักงานประกันคุณภาพขอเชิญเข้าอบรมฯ ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.
2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง 901 ช้ัน 9 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์ โดยโปรดทําการบ้านซึ่ง
สํานักงานอธิการบดีจับสลากได้หัวข้อที่ 6 ให้หน่วยงานทบทวนจุดแข็ง และใช้จุดแข็งเพ่ือการขับเคล่ือน
องค์กรในอนาคต 

ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

1.3 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน 
(1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 

ตามที่หน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีได้ส่งข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 12 ปี 
(พ.ศ.2560-2571) แล้ว น้ัน 

เพ่ือเป็นการติดตามผลการปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักงานอธิการบดีจึงขอให้
หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) ตามบันทึก
ข้อความท่ี อว 6501.02/129 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 โดยขอให้จัดส่งผลการปฏิบัติงานมายัง
สํานักงานอธิการบดีภายในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2562 

ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2562 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562 

ตามท่ีมีการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 
กันยายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา และฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณาแก้ไขรายงานแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยให้ส่งกลับฝ่ายเลขานุการภายใน 
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 น้ัน   

 ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  

2.2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2562 วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562 

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวัน
อังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา โดยฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมฯ ดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว 

 ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 รูปแบบการประเมินภาวะผู้นําของผู้บริหารหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 
พ.ศ.2562 มีมติเห็นชอบข้อคําถามในแบบประเมินภาวะผู้นํา 7 ด้าน และเสนอให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณา
วิธีการประเมินผ่าน Google Form เพ่ือความสะดวกในการสรุปผลการประเมินของแต่ละหน่วยงาน น้ัน 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทําแบบประเมินในรูปแบบของ Google form แล้ว และได้ขอ E-mail address 
ของผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมผลการประเมินของแต่ละหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี โดยได้รับข้อมูล
ครบถ้วนแล้ว น้ัน ในการน้ี สํานักงานอธิการบดีจะทําหนังสือขอให้หน่วยงานดําเนินการประเมินภาวะผู้นํา และ
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรที่รับผิดชอบรวบรวมผลการประเมินส่งกลับสํานักงานอธิการบดีต่อไป   

ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
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3.2 การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรสังกัดสํานักงานอธิการบดีต่อบรรยากาศการทํางานของ
หน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 
พ.ศ.2562 มีมติเห็นชอบข้อคําถามในแบบสํารวจความพึงพอใจต่อบรรยากาศการทํางานที่ฝ่ายเลขานุการ
ปรับแก้ และเสนอให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาวิธีการสํารวจผ่าน Google Form เพ่ือความสะดวกในการสรุปผล
การสํารวจของแต่ละหน่วยงาน น้ัน 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทําแบบประเมินในรูปแบบของ Google form แล้ว และได้ขอ E-mail address 
ของผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมผลการสํารวจของแต่ละหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี โดยได้รับข้อมูลครบถ้วน
แล้ว น้ัน ในการน้ี สํานักงานอธิการบดีจะทําหนังสือขอให้หน่วยงานดําเนินการสํารวจความพึงพอใจต่อ
บรรยากาศการทํางาน และขอความอนุเคราะห์บุคลากรที่รับผิดชอบรวบรวมผลการสํารวจส่งกลับสํานักงาน
อธิการบดีต่อไป   

ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  

 4.1 การเข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญงาน/ชํานาญการของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มอํานวยการ 

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

บัดน้ี คณะกรรมการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการสอบสัมภาษณ์ โดยการประเมินค่างาน 
และประเมินลักษณะบุคคล เรียบร้อยแล้วผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนดตามประกาศฯ ข้างต้น คือมีคะแนนรวมแต่ละ
ส่วนและคะแนนรวมทั้งสองส่วนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ดังน้ี 

กองกิจการนิสิต 
 1. นายอรรถสิทธิ์ งามภักดิ์ อัตราเลขที่ พ.1818 อัตราค่าจ้าง 32,080 บาท ตําแหน่ง นักวิชาการ
ศึกษาปฏิบัติการ เป็น “ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการ” ผ่านการประเมินค่างาน มีคะแนนร้อยละ 80 
และการประเมินคุณลักษณะของบุคคล มีคะแนนร้อยละ 85 รวมคะแนนทั้งสองส่วนแล้ว มีคะแนนร้อยละ 82.5 
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กองแผนงาน 
1. นายสาวิตร จินดาพล อัตราเลขที่ พ.2402 อัตราค่าจ้าง 23,760 บาท ตําแหน่ง ช่างเขียนแบบ

ปฏิบัติงาน เป็น “ตําแหน่งช่างเขียนแบบชํานาญงาน”ผ่านการประเมินค่างาน มีคะแนนร้อยละ 84 และการ
ประเมินคุณลักษณะของบุคคล มีคะแนนร้อยละ 83 รวมคะแนนทั้งสองส่วนแล้ว มีคะแนนร้อยละ 83.5 

2. นายนพพล ศรีสมุทร อัตราเลขที่ พ.0726 อัตราค่าจ้าง 29,430 บาท ตําแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็น “ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ”ผ่านการประเมินค่างาน
มีคะแนนร้อยละ 82 และการประเมินคุณลักษณะของบุคคล มีคะแนนร้อยละ 83 รวมคะแนนทั้งสองส่วนแล้ว  
มีคะแนนร้อยละ 82.5 

สํานักการกีฬา 
1. นางสาวกีรติญา ยืนยง อัตราเลขที่ พ.1439 อัตราค่าจ้าง 32,310 บาท ตําแหน่ง นักวิชาการ

พัสดุปฏิบัติการ เป็น “ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุชํานาญการ”ผ่านการประเมินค่างานมีคะแนนร้อยละ 84 และ
การประเมินคุณลักษณะของบุคคล มีคะแนนร้อยละ 94 รวมคะแนนทั้งสองส่วนแล้ว มีคะแนนร้อยละ 89 

2. นางสาวฤทัยภัทร ทับบํารุง  อัตราเลขที่ พ.2478 อัตราค่าจ้าง 30,700 บาท ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็น “ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ”ผ่านการประเมินค่างาน มี
คะแนนร้อยละ 84  และการประเมินคุณลักษณะของบุคคล มีคะแนนร้อยละ 88 รวมคะแนนท้ังสองส่วนแล้ว  
มีคะแนนร้อยละ 86 

3. นางสาวอนงค์พรรณ ขอพรกลาง อัตราเลขที่ พ.0923 อัตราค่าจ้าง 36,290 บาท ตําแหน่ง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็น “ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ”ผ่านการ
ประเมินค่างาน มีคะแนนร้อยละ 84  และการประเมินคุณลักษณะของบุคคล มีคะแนนร้อยละ 94 รวมคะแนน
ทั้งสองส่วนแล้ว มีคะแนนร้อยละ 89 

4. นางสาวเจนจิรา ขําผิวพรรณ อัตราเลขที่ พ.2450 อัตราค่าจ้าง 30,990 บาท ตําแหน่งนัก
กายภาพบําบัดปฏิบัติการ เป็น “ตําแหน่งนักกายภาพบําบัดชํานาญการ”ผ่านการประเมินค่างาน มีคะแนนร้อย
ละ 84  และการประเมินคุณลักษณะของบุคคล มีคะแนนร้อยละ 91 รวมคะแนนทั้งสองส่วนแล้ว มีคะแนน 
ร้อยละ 87.5 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการดําเนินการดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญงาน ชํานาญการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มบริการ กลุ่มอํานวยการ และกลุ่มวิชาชีพ ลงวันที่  25  ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามเสนอ และมอบกองการเจ้าหน้าที่ดําเนินการต่อไป 

4.2 การกําหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายได้ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการทดสอบความรู้ความสามารถด้านการเงินและบัญชี สําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และประกาศผลการทดสอบแล้ว น้ัน 

เพ่ือให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม กองการเจ้าหน้าที่ จึงนําเสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีพิจารณากําหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษ สําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสํานักงานอธิการบดี ทั้งน้ี ฝ่ายเลขานุการได้นําเสนอข้อมูล
ที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางการพิจารณา โดยขอสรุปข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังน้ี 



 

๖ 

 

 1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสํานักงาน
อธิการบดี ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตําแหน่งนักตรวจสอบภายในสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี ตามความในข้อ 3 ระบุไว้ดังน้ี “ข้อ 3 ให้จ่ายเงินเพ่ิมพิเศษให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2 เป็น 
รายเดือนในอัตราคนละ 4,000 บาท...” 

 2. มหาวิทยาลัยมีประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตามความในข้อ 6 ระบุไว้
ดังน้ี “6. การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้จ่ายเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละไม่เกิน 5,000 บาท...” 

ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังต่อไปน้ี 
1. เห็นชอบกําหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีในอัตราเดือนละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับข้อ 3 ตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสํานักงานอธิการบดี เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และ
ตําแหน่งนักตรวจสอบภายใน สังกัดสํานักงานอธิการบดี ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2557 โดยให้เสนอ
มติที่ประชุมให้อธิการบดีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

2. ภายหลังจากอธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว มอบกองการเจ้าหน้าที่จัดทํา
ประกาศสํานักงานอธิการบดี เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนฯ 

3. เสนอที่ประชุม กบม. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขข้อความในประกาศ มก. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561 ดังน้ี 

เดิม “ข้อ 6 การจ่ายเงิน...นับต้ังแต่วันที่ย่ืนผลการทดสอบความรู้ความสามารถด้านการเงิน
และบัญชี โดยผลการทดสอบสามารถใช้ได้สองปี...” 

เป็น “ข้อ 6 การจ่ายเงิน...นับต้ังแต่หนังสือรับรองผลการทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
การเงินและบัญชีมีผลบังคับใช้ โดยผลการทดสอบสามารถใช้ได้สองปี...” 

4.3 การปรับกรอบคุณวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี สํานักงาน
อธิการบดี 

กองการเจ้าหน้าที่เสนอเร่ืองการปรับกรอบคุณวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย กองยานพาหนะ อาคารและ
สถานที่ สํานักงานอธิการบดีให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีพิจารณา 1 ราย คือ นายต๋ัน 
นิลมาติ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ จากคุณวุฒิระดับปริญญาตรี วุฒิ ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์-
พลศึกษา) เป็นคุณวุฒิระดับปริญญาโท วุฒิ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)  

ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามเสนอ และมอบกองการเจ้าหน้าที่ดําเนินการต่อไป 

 



 

๗ 

 

วาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ   

 5.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

5.1.1   การลาคลอดของพนักงานมหาวิทยาลัย  
 ผู้แทนจากสํานักงานตรวจสอบภายในสอบถามที่ประชุมถึงสิทธ์ิการลาคลอดของบุคลากร ซึ่ง

ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานกําหนดสิทธิเก่ียวกับการลาคลอดให้สามารถลาเพ่ือคลอดบุตรได้ครรภ์ละไม่เกิน 
98 วัน โดยประกันสังคมจะเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของเงินเดือนเฉลี่ย 90 วัน กรณีบุคลากรลาเต็ม
จํานวน คือ 98 วัน บุคลากรยังคงได้รับเงินเดือนใน 8 วันที่ลาด้วยหรือไม่ น้ัน 

ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่า กรณีดังกล่าว บุคลากรยังคงได้รับเงินเดือนตามปกติ 

ที่ประชุมรับทราบ 

5.1.2   การเข้ารับการปฐมนิเทศของพนักงานมหาวิทยาลัย  
ผู้แทนจากสํานักงานตรวจสอบภายในสอบถามที่ประชุมกรณีบุคลากรท่ีบรรจุใหม่ไม่ได้เข้ารับ

การปฐมนิเทศตามที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น จะมีผลอย่างไรต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือไม่ น้ัน  
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่า การปฐมนิเทศบุคลากรไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ

บุคลากร แต่หากบุคลากรไม่เข้ารับการปฐมนิเทศ อาจจะไม่ทราบถึงสิทธ์ิ และสวัสดิการที่พึงได้ของบุคลากร  

ที่ประชุมรับทราบ 

5.1.3   ความชัดเจนของการจ้างพนักงานราชการ  
ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพสอบถามที่ประชุมถึงความชัดเจนในการจ้างพนักงาน

ราชการของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 น้ัน 
ผู้แทนจากกองแผนงานให้ข้อมูลว่า จะเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม กบม. ในประเด็นที่สํานัก

งบประมาณตัดงบประมาณหมวดบุคลากรประเภทพนักงานราชการของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในส่วนของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะดําเนินการอย่างไร  

ที่ประชุมรับทราบ   

 5.2 เรื่องที่หน่วยงานแจ้งเพ่ือทราบ 

 5.2.1  การจัดทําข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานของสํานักงานอธิการบดี 
ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการจัดทําข่าวประชาสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี โดย

จะมีแบบฟอร์มให้หน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีแจ้งข่าวสารท่ีต้องการให้ทําข่าวประชาสัมพันธ์ โดยอาจ
เป็นโครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานจะดําเนินการ หรือผลงานเด่น การได้รับรางวัลต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
เบ้ืองต้นกําหนดประชาสัมพันธ์ 1-2 เดือนคร้ัง  

  ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

 



 

๘ 

 

 5.2.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพประชาสัมพันธ์เรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2562 จึงขอ
เชิญชวนผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 
2562 เวลา 8.30-11.00 น. และร่วมรับฟังสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 
2562 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

   ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 14.45 น.  

 
  

  

นายฉัตรชัย  จรูญพงศ์ 
รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    นางสาวเนตรทราย  ยอดพรหม 
รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานส่วนกลาง 

เลขานุการ 

    นางสาวรัชฎา ช่ืนเสียง 
    ผู้ช่วยเลขานุการ 

     ผูจ้ดรายงานการประชุม 


