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รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการประจํา สํานักงานอธิการบดี ประจําปี 2561  

ฉบับน้ี ได้รวบรวมสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ประจําปี 2561 

)มกราคม–ธันวาคม  2561 (ซึ่งมีการประชุมวาระปกติ จํานวน 12 ครั้ง และวาระพิเศษ จํานวน 3 ครั้ง 

ในรายงานประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ (1) องค์ประกอบของคณะกรรมการประจํา (2) สถิติการประชุม 

(3) สาระสําคัญจากการประชุม และ (4) การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการประจํา 

ในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานฯ ฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมผลการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการประจํา สํานักงานอธิการบดีที่ได้มีการประกาศแต่งต้ังมาต้ังแต่เดือนธันวาคม  

พ.ศ.2558 และเร่ิมดําเนินการประชุมมาต้ังแต่ พ.ศ.2559 นอกจากน้ี ยังเป็นช่องทางการติดตาม

ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี ตลอดจน

วิเคราะห์ผลการดําเนินงานเพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดความสําเร็จการดําเนินงานของคณะกรรมการ

ประจํา สํานักงานอธิการบดี ในฐานะฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจํา สํานักงานอธิการบดี 

และผู้จัดทําเอกสาร หวังเป็นอย่างย่ิงว่า รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการประจํา สํานักงาน

อธิการบดี ประจําปี 2561 จะเป็นประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลการดําเนินงาน และเห็นความสําคัญของ

คณะกรรมการประจํา สํานักงานอธิการบดีที่เป็นช่องทางหน่ึงในการขับเคลื่อนองค์กรให้ดําเนินงานตาม

ภารกิจได้อย่างต่อเน่ือง หากเอกสารมีข้อผิดพลาดไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักวิชาการส่วนหน่ึงส่วนใด 

คณะผู้จัดทําต้องขออภัยไว้ ณ ที่น้ี ด้วย 
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ส่วนที่ 1 

องค์ประกอบคณะกรรมการประจํา สํานักงานอธิการบด ี
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อํานาจและหน้าท่ี 

1) พิจารณาวางนโยบาย และแผนงานของสํานักงานอธิการบดีให้สอดคล้องกับนโยบายสภา

มหาวิทยาลัย 

2) จัดการและติดตามการประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้ภายใน

สํานักงานอธิการบดีให้สอดคล้องกับนโยบายและวิธีการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

3) พิจารณากําหนดแนวทางในการประสานงานความร่วมมือการแก้ไขปัญหา การให้คําปรึกษา และ

การเสนอความเห็นในการปฏิบัติงานตามภารกิจร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดีให้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และสามัคคี 

4) รับนโยบายของผู้บริหารมาปฏิบัติและถ่ายทอดแนวปฏิบัติตามนโยบายของฝ่ายบริหารไปสู่

สํานักงานวิทยาเขต เพ่ือให้หน่วยงานในสํานักงานวิทยาเขตได้ปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

5) จัดวางระบบการประสานงานแบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดี

ไปสู่สํานักงานวิทยาเขตและหน่วยงานภายในสํานักงานวิทยาเขตให้มีความเช่ือมโยงการปฏิบัติงานตามภารกิจ

และบูรณาการร่วมกันอย่างมีระบบ ทั้งน้ี เพ่ือสนับสนุนงานตามภารกิจของส่วนงานในระดับคณะ สถาบัน 

สํานัก ในสังกัดของมหาวิทยาลัย 

6) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่อธิการบดีในกิจการต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงานภายในสํานักงาน

อธิการบดี 

7) ทําหน้าที่คณะกรรมการประจําส่วนงานตามที่มีระเบียบ หรือข้อบังคับกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่

ของคณะกรรมการประจําส่วนงาน  

8) สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการตามภารกิจของสํานักงานอธิการบดีตามที่อธิการบดี หรือสภา

มหาวิทยาลัยมอบหมาย  
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ส่วนที่ 2 

สถิติการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ปี 2561 

ครั้งที ่ วันที ่ จํานวนผูเ้ข้ารว่มประชุม (รอ้ยละ) 
กรรมการ (18 คน)  ผู้แทน กรรมการติด

ภารกิจ 
ผู้เขา้ร่วม
ประชุม 

1 12 มกราคม 2561 12 (66.7) 6 (33.3) - 4 
2 19 กุมภาพันธ์ 2561 14 (77.8) 4 (22.2) - - 
3 16 มีนาคม 2561 13 (72.2) 3 (16.7) 2 (11.1) - 
4 20 เมษายน 2561 12 (66.7) 4 (22.2) 2 (11.1) 1 
5 11 พฤษภาคม 2561 12 (66.7) 3 (16.7) 3 (16.7) 1 
6 8 มิถุนายน 2561 9 (50.0) 6 (33.3) 3 (16.7) - 
7 20 กรกฎาคม 2561 10 (55.6) 5 (27.8) 3 (16.7) 3 
8 10 สิงหาคม 2561 11 (61.1) 6 (33.3) 1 (5.6) 1 
9 13 กันยายน 2561 13 (72.2) 4 (22.2) 1 (5.6) 1 
10 12 ตุลาคม 2561 10 (55.6) 8 (44.4) - 1 
11 16 พฤศจิกายน 2561 13 (72.2) 5 (27.8) - 1 
12 14 ธันวาคม 2561 11 (61.1) 4 (22.2) 3 (16.7) 1 

วาระพิเศษ 
1/61 

31 พฤษภาคม 2561 10 (55.6) 4 (22.2) 4 (22.2) - 

วาระพิเศษ 
2/61 

1 ตุลาคม 2561 10 (55.6) 3 (16.7) 5 (27.8) - 

วาระพิเศษ 
3/61 

3 ธันวาคม 2561 8 (44.4) 6 (33.3) 4 (22.2) 2 
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ส่วนที่ 3 

สรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ปี 2561 

การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2561 
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561 

วาระ เรื่อง ประเด็น/มติที่ประชุม ผู้นําเสนอ 
วาระสืบเนื่อง การประชุมเครือข่ายผู้บริหารฝ่าย

สนับสนุนของส่วนงานระดับคณะ 
สถาบัน สํานัก ครั้งท่ี 1/2560 

1. ค่าตอบแทนพิเศษสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน
และช่วยวิชาการที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด อธิการบดีมอบหมาย
คณะมนุษยศาสตร์พิจารณาหาแนวทางพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการให้มีความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน โดยอาจจัด
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรใน
รูปแบบ online course
2. ขั้นตอนการลาออกของบุคลากรแต่ละส่วนงาน
ปฏิบัติไม่เหมือนกัน มอบสํานักงานอธิการบดีหา
ข้อมูลเก่ียวกับแบบฟอร์มการลาออก และขั้นตอน
การดําเนินงานท่ีถูกต้อง
3. การแจ้งมติท่ีประชุมผู้บริหาร นอกจากส่งมติไปยัง
หน่วยงานต้นเร่ืองแล้ว ขอให้ส่งมติไปยังหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด้วย ซ่ึงกองกลางได้ดําเนินการแล้ว ท้ังนี้
หน่วยงานอาจประสานงานเพ่ิมเติมมายังกองกลาง
เพ่ือป้องกันการแจ้งมติไม่ครบถ้วนอีกช่องทางหนึ่ง
4. การจัดทําคําของบประมาณแผ่นดิน สําหรับงบ
บูรณาการ ขอให้ส่วนงานท่ีตอ้งการงบดังกล่าว
จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือจัดทําคําของบประมาณฯ สําหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
5. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 กรณีการจัดซ้ือของ
แจกผู้เข้ารับการอบรม และการจ่ายค่าตอบแทน
วิทยากร มอบสํานักงานบริการวิชาการยกร่าง

สํานักงานอธิการบดี 
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วาระ เรื่อง ประเด็น/มติท่ีประชุม ผู้นําเสนอ 
ระเบียบเป็นกรณีพิเศษเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความ
คล่องตัวมากข้ึน 
6. การเสียภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และภาษีมูลค่าเพ่ิมใน
การดําเนินโครงการพัฒนาวิชาการ กองคลังชี้แจงว่า
ไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายให้กับผู้ว่าจ้างเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้รับการยกเว้น ท้ังนี้ มอบให้กองคลัง
แจ้งเวียนหน่วยงานเพ่ือทราบโดยท่ัวกันอีกคร้ังหนึ่ง 
7. อัตรากําลังของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วย
วิชาการท่ีได้รับคืนจากอัตราเกษียณ กองแผนงานให้
ข้อมูลว่าอัตราท่ีเกษียณในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
และ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยไม่ได้รับจัดสรร
อัตรากําลังสายสนับสนุนฯ คืน แต่ให้เป็นสายวิชาการ
แทนเนื่องจากภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยคือ การ
เรียนการสอน 
8. เงินประจําตําแหน่งรองคณบดี รองผู้อํานวยการ
สถาบัน สํานัก ท่ีสามารถใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
ตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ให้ส่วนงานเสนอเร่ืองมายัง
กองแผนงานเพ่ือพิจารณาเร่ืองเบิกเงินประจําตําแหน่ง
จากเงินงบประมาณแผ่นดินต่อไป 

 การประเมินคุณภาพภายใน 
สํานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 
2559 

1. หน่วยงานควรทบทวนตัวชี้วัด โดยคํานึงถึง
วัตถุประสงค์ของการวัดผลการดําเนินงาน ซ่ึงเม่ือ
วัดผลการดําเนินงานแล้วสามารถนําไปปรับปรุงผล
การดําเนินงานต่อไปได้หรือไม่ มีการกําหนดตัวชี้วัด
ระยะสั้น ระยะยาว และเป้าหมายที่ชัดเจน 
2. หน่วยงานควรมีการปรับปรุงการดําเนินงานท้ังใน
ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล 
     ท้ังนี้ คณะกรรมการประเมินฯ จะจัดส่งรายงาน
ฉบับสมบูรณใ์ห้สํานักงานอธิการบดีเพ่ือนําไปใช้
จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงในภายหลัง 
 
 
 
 

สํานักงานอธิการบดี 
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วาระ เรื่อง ประเด็น/มติท่ีประชุม ผู้นําเสนอ 
วาระเพื่อ
พิจารณา 

แผนการจัดการความรู้ สํานักงาน
อธิการบดี ปีงบประมาณ พ .ศ.
2561 

1. ควรจัดการความรู้ต่อเนื่องจากการประเมิน
คุณภาพภายใน คือ ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางหรือ
วิธีการท่ีทําให้เกิดการปรับปรุงกระบวนงานของ
สถานพยาบาลท้ังในระดับหน่วยงาน และบุคคล 
2. มอบสํานักงานอธิการบดีจัดทําโครงการ และ
ประสานงานกับสถานพยาบาลเพ่ือขอเชิญเป็น
วิทยากร 

สํานักงานอธิการบดี 

 แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงาน
อธิการบดี ปีงบประมาณ พ .ศ.
2561 

1. ขอให้แก้ไขข้อความในแผนบริหารความเสี่ยง 
หัวข้อ (3) ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่ 
2. ให้มีการติดตามความก้าวหน้าการจัดโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560 โดยขอข้อมูลปัญหาจากการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว จากหน่วยงาน และ
รวบรวมข้อมูลมาอภิปรายร่วมกันเพ่ือหาแนว
ทางแก้ไข  
3. สํานักงานอธิการบดีจัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง
ฉบับแก้ไขให้สํานักงานตรวจสอบภายในเพื่อ
ดําเนินการต่อไป 

สํานักงานอธิการบดี 

 การเปลี่ยนตําแหน่งนักวิชาการเงนิ
และบัญชี เป็นเจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

เห็นชอบ โดยกองคลังควรเพ่ิมเติมเหตุผลความ
จําเป็นสาเหตุท่ีขอเปลี่ยนตําแหน่งให้ชัดเจนข้ึน 

กองคลัง 
เคยถอนเร่ืองออก
เม่ือ 6/60 

 การปรับกรอบคุณวุฒิพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
1.  นางสาวฉัตรชนิตร์ พิบูลย์สวัสด์ิ  
(กองการเจ้าหน้าท่ี 
2. นางสาวรยากร นกแก้ว 
(ศูนย์ความเป็นเลิศ)  

มอบกองการเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูลใหม่แล้วนํา
เร่ืองเสนอท่ีประชุมอีกคร้ัง 

กองการเจ้าหน้าท่ี 

 1. เห็นชอบปรับวุฒิการศึกษานางสาวฉัตรชนิตร์ 
พิบูลย์สวัสด์ิ 
2. กรณีนางสาวรยากร นกแก้ว กองการเจ้าหน้าท่ี
ขอถอนเรื่องจากการพิจารณา เนื่องจากนักวิจัยเป็น
ตําแหน่งในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ การปรับวุฒิ
การศึกษาจะแตกต่างจากบุคลากรสายสนับสนุนและ
ช่วยวิชาการ  
 
 
 

 
วาระสืบเนื่อง 2/61 
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วาระ เรื่อง ประเด็น/มติท่ีประชุม ผู้นําเสนอ 
 การเปลี่ยนตําแหน่งข้าราชการท่ี

เปลี่ยนสถานภาพ 
1.  นางณัฐธยาน ์คงวงศ์วาลย์  
(กองการเจ้าหน้าท่ี) 

เห็นชอบการเปลี่ยนตําแหน่ง กองการเจ้าหน้าท่ี 

 ผลการตรวจสอบอาคารและ 
สิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานสังกัด
สํานักงานอธิการบดี 

- มอบสํานักงานอธิการบดีประสานงาน 5 หน่วยงาน 
ท่ีรับการตรวจสอบอาคารและสิ่งปลูกสร้าง  
- คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจําสํานักงาน
อธิการบดี ผู้อํานวยการกองคลัง กองแผนงาน และ
สํานักงานตรวจสอบภายใน หารือปัญหา/ 
แนวทางแก้ไข โดยเบื้องต้นกําหนดประชุมใน 
วันอังคารท่ี 23 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น.  

สํานักงานอธิการบดี 
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การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2561 
วันจันทรท์ี่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 

 

วาระ เรื่อง ประเด็น/มติท่ีประชุม ผู้นําเสนอ 
วาระเพื่อ
ทราบ 

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจําปี
บัญชี พ.ศ.2561-2565 

(แจ้งทราบ) เสนอร่างแผนฯ ให้คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ให้ความ
เห็นชอบ 

สํานักงานอธิการบดี 

  (แจ้งทราบ) ได้ส่งแผนฯ ให้หน่วยงานดําเนินการ วาระสืบเนื่อง 3/61 
  (แจ้งทราบ) ติดตามให้มีการรายงานผลดําเนินการ

ตามแผนฯ โครงการ/กิจกรรม ภายในวันท่ี 2 
เมษายน 2561  

วาระอ่ืนๆ 4/61 

วาระสืบเนื่อง การจัดโครงการจัดการความรู้ 
เร่ือง การปรับปรุงกระบวนงาน
เพ่ือสัมฤทธิผลในองค์กร 

สํานักงานอธิการบดีประสานงานแล้วกําหนดจัด
โครงการฯ วันพุธท่ี 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 
9.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์  
โดยเชิญแพทย์หญิงนงเยาว์ อัศวเลิศแสง และ 
คุณเสาวรส บุญมุสิก เป็นวิทยากร 

สํานักงานอธิการบดี 

 การปรับกรอบคุณวุฒิพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

1. เห็นชอบปรับวุฒิการศึกษานางสาวฉัตรชนิตร์ 
พิบูลย์สวัสด์ิ 
2. กรณีนางสาวรยากร นกแก้ว กองการเจ้าหน้าท่ี
ขอถอนเรื่องจากการพิจารณา เนื่องจากนักวิจัยเป็น
ตําแหน่งในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ การปรับวุฒิ
การศึกษาจะแตกต่างจากบุคลากรสายสนับสนุนและ
ช่วยวิชาการ  

กองการเจา้หน้าท่ี 

วาระอ่ืนๆ การสร้างทีม EdPEx ของส่วนงาน
สนับสนุน 

ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพจะสอบถาม
ข้อมูลกับฝ่ายจัดโครงการอบรมและแจ้งข้อมูลให้
ทราบอีกคร้ังหนึ่ง 

สํานักงานประกนั
คุณภาพ 

  เห็นชอบให้ทีมงาน EdPEx 5 คน ของสํานักงาน
อธิการบดี ประกอบด้วยบุคลากรจากสํานักงาน
อธิการบดี กองการเจ้าหน้าท่ี กองคลัง กองแผนงาน 
และกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี 

วาระสืบเนื่อง 3/61 

  (แจ้งทราบ) กําหนดการอบรมแต่ละหมวด วาระสืบเนื่อง 4/61 
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การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2561 
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2561 

 

วาระ เรื่อง ประเด็น/มติท่ีประชุม ผู้นําเสนอ 
วาระเพื่อ
ทราบ 

แผนปรับปรุง (Improvement 
Plan) สํานักงานอธิการบดี  
ปีการศึกษา 2560 

(แจ้งทราบ) ส่งแผนปรับปรุง ให้สํานักงานประกัน
คุณภาพแล้ว 

สํานักงานอธิการบดี 

 โครงการจัดการความรู้ สํานักงาน
อธิการบดี เร่ือง การพัฒนาองค์
ความรู้ท่ีจําเป็นและการฝึกปฏิบัติ
เชิงเทคนิคท่ีบุคลากรควรรู้ กรณี
การจัดซ้ือจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560 

(แจ้งทราบ) สํานักงานอธิการบดีได้จัดโครงการ
จัดการความรู้ ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 มีนาคม  
พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี เวลา 13.00-16.20 น. 

สํานักงานอธิการบดี 

 (แจ้งทราบ) สรุปผลการจัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
จํานวน 80 คน มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จํานวน 
95 คน คิดเป็นร้อยละ 118.75 เกินกว่าเป้าหมาย
ท่ีต้ังไว้ 

วาระสืบเนื่อง 4/61 

วาระสืบเนื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจําปี
บัญชี พ.ศ.2561-2565 

(แจ้งทราบ) ได้ส่งแผนฯ ให้หน่วยงานดําเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

สํานักงานอธิการบดี 

 การสร้างทีม EdPEx ของส่วนงาน
สนับสนุน 

เห็นชอบให้ทีมงาน EdPEx 5 คน ของสํานักงาน
อธิการบดี ประกอบด้วยบุคลากรจากสํานักงาน
อธิการบดี กองการเจ้าหน้าท่ี กองคลัง กองแผนงาน 
และกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี 

สํานักงานอธิการบดี 

วาระพิจารณา การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ค่าจ้าง บุคลากร ในวันท่ี 1 
เมษายน 2561 

การนําระบบ PMS มาใช้พิจารณาเลื่อนเงินเดือน  
ให้ดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2561 

สํานักงานอธิการบดี 

 การจัดขบวนรถบุปผชาติเข้า
ประกวดในกิจกรรมงานสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี  
ปี 2561 

1. รูปแบบการตกแต่งขบวนรถบุปผชาติ เป็นการ
จัดสวนบนรถ ธีมเขียวเหลือง โดยประสานงานกับ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ีแล้ว ได้รับ
ความอนุเคราะห์รถสําหรับตกแต่ง จํานวน 1 คัน 
พร้อมบุคลากรตกแต่งรถ 
2. อธิการบดีอนุมัติงบประมาณ 20,000 บาท 
3. ขอความอนุเคราะห์บุคลากร ดังนี้ 
- บุคลากร (หญิง) จากกองการเจ้าหน้าท่ี 1 คน  
เป็นเทพีสงกรานต์ 

สํานักงานอธิการบดี 
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วาระ เรื่อง ประเด็น/มติท่ีประชุม ผู้นําเสนอ 
  - บุคลากร (ชาย) จากสํานักงานกฎหมาย 1 คน  

อยู่บนรถบุปผชาติ 
- บุคลากร (ชาย) จากสํานักการกฬีา 2 คน  
เป็นผู้ถือป้ายหน่วยงาน 
- ผู้บริหารหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
นั่งรถกอล์ฟในขบวน  
- บุคลากรจากทุกหน่วยงานเข้าร่วมเดินในร้ิวขบวน 

 

  ท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะสําหรับการจัดงานในคร้ัง
ต่อไป 
1. เสนอปรับลดระยะทางการเดินให้สั้นลง เนื่องจาก
อากาศร้อน และเคร่ืองแต่งกายไม่เหมาะสมสําหรับ
การเดิน 
2. เสนอให้เปลี่ยนช่วงเวลาการประกวดขบวนรถ 
จากช่วงบา่ยเป็นช่วงเช้า  

วาระสืบเนื่อง 4/61 

วาระอ่ืนๆ การดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ
จากอธิการบดี 

ข้อเสนอแนะจากอธิการบดี จํานวน 4 เร่ือง ดังนี้ 
1. หน่วยงานควรลดข้ันตอนการดําเนินงานใน
กระบวนงานต่างๆ  
2. ให้ความสําคัญ และนําเกณฑ์ EdPEx มาใช้
ภายในหน่วยงานมากข้ึน 
3. พิจารณาแนวทางการดําเนินงาน โดยพิจารณา
การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
4. หน่วยงานพิจารณาจัดส่งผลงานเข้าประกวดใน
โครงการรางวัลคณุภาพมากขึ้น 
     ท้ังนี้ มอบสํานักงานอธิการบดีส่งสรุปประเด็น
ให้หน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีพิจารณา
ดําเนินการให้เป็นรูปธรรม 

สํานักงานอธิการบดี 
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การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2561 
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561 

 

วาระ เรื่อง ประเด็น/มติท่ีประชุม ผู้นําเสนอ 
วาระสืบเนื่อง โครงการจัดการความรู้ สํานักงาน

อธิการบดี เร่ือง การพัฒนาองค์
ความรู้ท่ีจําเป็นและการฝึกปฏิบัติ
เชิงเทคนิคท่ีบุคลากรควรรู้ กรณี
การจัดซ้ือจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560 

(แจ้งทราบ) สรุปผลการจัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
จํานวน 80 คน มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จํานวน 
95 คน คิดเป็นร้อยละ 118.75 เกินกว่าเป้าหมาย
ท่ีต้ังไว้ 

สํานักงานอธิการบดี 

 การจัดขบวนรถบุปผชาติเข้า
ประกวดในกิจกรรมงานสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี  
ปี 2561 

ท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะสําหรับการจัดงานในคร้ัง
ต่อไป 
1. เสนอปรับลดระยะทางการเดินให้สั้นลง เนื่องจาก
อากาศร้อน และเคร่ืองแต่งกายไม่เหมาะสมสําหรับ
การเดิน 
2. เสนอให้เปลี่ยนช่วงเวลาการประกวดขบวนรถ 
จากช่วงบา่ยเป็นช่วงเช้า  

สํานักงานอธิการบดี 

 การสร้างทีม EdPEx ของส่วนงาน
สนับสนุน 

(แจ้งทราบ) กําหนดการอบรมแต่ละหมวด สํานักงานประกนั
คุณภาพ 

วาระพิจารณา ข้ันตอนการอนุมัติเบิกจ่ายเงินเพ่ิม
พิเศษสําหรับพนักงานสาย
สนับสนุนท่ีมีความสามารถด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษ 

ปรับแก้แบบฟอร์มการขอเบิกจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษท่ี
กองการเจ้าหน้าท่ีร่างเสนอท่ีประชุม  
ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีข้อสังเกต  
1. การจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษให้กับบุคลากรแล้วหาก
บุคลากรไม่ปฏิบัติหน้าท่ี หรือมีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม ไม่สามารถยุติการจ่ายเงินได้จนกว่า 
จะครบ 2 ปี 
2. ให้ประสานงานข้อมูลของบุคลากรท่ีได้รับเงินเพ่ิม
พิเศษเพ่ือความถูกต้องในการเบิกจ่ายเงิน และจัดทํา
ฐานข้อมูลท่ีสามารถใช้ร่วมกันได้ระหว่างกองการ
เจ้าหน้าท่ีกับกองคลัง 

กองวิเทศสัมพันธ์ 

  (แจ้งทราบ) กองการเจ้าหน้าท่ีปรับแก้แบบฟอร์ม 
และส่งให้หน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีแล้ว 
 

วาระสืบเนื่อง 5/61 
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วาระ เรื่อง ประเด็น/มติท่ีประชุม ผู้นําเสนอ 
  ประเด็นปัญหาการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษ เนื่องจาก

กําหนดจ่ายเงินให้ทุกเดือนเป็นเวลา 2 ปี แต่
บุคลากรท่ีสอบผ่านย่ืนเรื่องขอรับเงินไม่พร้อมกัน 
และยังไม่มีการคุมทะเบียนท่ีชัดเจน อาจเกิดความ
ผิดพลาดในการเบิกจ่ายได้ ท่ีประชุมจึงให้ความเห็น
ว่าควรให้หน่วยงานต้นสังกัดของบุคลากรแต่ละคน
จัดทําหลักฐานการจ่ายเงินพร้อมระบุงวดท่ีรับเงิน 
เพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการจ่ายเงินเกิน ท้ังนี้
อาจเร่ิมในงวดเดือนตุลาคม 2561 

วาระอ่ืนๆ 7/61 

วาระอ่ืนๆ  แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจําปี
บัญชี พ.ศ.2561-2565 

(แจ้งทราบ) ติดตามให้มีการรายงานผลดําเนินการ
ตามแผนฯ โครงการ/กิจกรรม ภายในวันท่ี 2 
เมษายน 2561 

สํานักงานอธิการบดี 
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การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2561 
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2561 

 

วาระ เรื่อง ประเด็น/มติท่ีประชุม ผู้นําเสนอ 
วาระสืบเนื่อง ข้ันตอนการอนุมัติเบิกจ่ายเงินเพ่ิม

พิเศษสําหรับพนักงานสาย
สนับสนุนท่ีมีความสามารถด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษ 

(แจ้งทราบ) กองการเจ้าหน้าท่ีปรับแก้แบบฟอร์ม 
และส่งให้หน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีแล้ว 

สํานักงานอธิการบดี 

วาระพิจารณา การเสนอชื่อผู้แทนบุคลากรเป็น
คณะกรรมการจรรยาบรรณ 

สํานักงานอธิการบดีจัดส่งประกาศ และแบบฟอร์ม
ให้หน่วยงานดําเนินการคัดเลือกผู้แทน และจัดส่ง
ข้อมูลให้สํานักงานอธิการบดี ภายในวันศุกร์ท่ี 25 
พฤษภาคม พ.ศ.2561 หลังจากนั้น สํานักงาน
อธิการบดีรวบรวมข้อมูลผู้แทนบุคลากรเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี วาระ
พิเศษเพ่ือพิจารณาคัดเลือกจํานวน 1 คน เสนอ
มหาวิทยาลัย 

สํานักงานอธิการบดี 

  พิจารณาคัดเลือกผู้แทนโดยลงคะแนนลับ  
ผลคะแนนท่ีประชุมเสนอ นางสุชีรา จรรยาม่ัน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ 
กองแผนงาน เป็นผู้แทนบุคลากรสํานักงาน
อธิการบดีเพ่ือรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
จรรยาบรรณ 

วาระพิจารณา วาระ
พิเศษ 1/61 

  (แจ้งทราบ) เสนอนางสุชีรา จรรยาม่ัน นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ กองแผนงาน 
เป็นผู้แทนบุคลากรสํานักงานอธิการบดีเพ่ือรับการ
คัดเลือกเป็นกรรมการจรรยาบรรณ 

วาระสืบเนื่อง 6/61 

 กําหนดการจัดโครงการวันพัฒนา
และปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ประจําปี 2561 

กองยานพาหนะฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารแล้ว 
เห็นชอบให้กําหนดวันจัดโครงการในวันเสาร์ท่ี 8 
กันยายน พ.ศ.2561 โดยพิธีเปิดจัดท่ีศูนย์รวม 
พันธ์ุไม้ บริเวณอนุสาวรีย์บูรพาจารย์  

กองยานพาหนะฯ 

 การพิจารณาเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับ
พนักงานขับรถ สถานพยาบาล 

ให้นําเร่ืองเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของ
สํานักงานอธิการบดีเพ่ือพิจารณา 

สถานพยาบาล 
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วาระ เรื่อง ประเด็น/มติท่ีประชุม ผู้นําเสนอ 
  สํานักงานอธิการบดีจัดส่งเร่ืองให้กองการเจ้าหน้าท่ี

ดําเนินการต่อไปแล้ว ตามหนังสือท่ี ศธ 
0513.10101/288 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 

วาระอ่ืน 9/61 

 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
พนักงานขับรถยนต์ 

ให้กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ีทบทวน
ประกาศเพื่อให้เกิดความชัดเจน และเข้าใจถูกต้อง
ในการนําไปใช้ต่อไป โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้  
1. ค่าตอบแทน 2. เงินช่วยเหลือ 3. การปฏิบัติงาน
ในเวลา/นอกเวลา ราชการ 

กองยานพาหนะฯ 

  มอบกองคลัง สํานักงานตรวจสอบภายใน และ
สํานักงานกฎหมายพิจารณาประกาศฯ ฉบับท่ีกอง
ยานพาหนะ อาคารและสถานท่ีแก้ไข และหาก 
มีแก้ไขขอให้ส่งกลับให้สํานักงานกฎหมายพิจารณา
ปรับแก้ไขร่างประกาศฯ ฉบับสมบูรณ์ เพ่ือส่งให้ 
กองยานพาหนะฯ นําส่งมหาวิทยาลัยดําเนินการ
ประกาศใช้ประโยชน์ต่อไป 

วาระสืบเนื่อง 6/61 

  มอบกองคลังและสํานักงานตรวจสอบภายใน
พิจารณาร่างประกาศ เร่ือง กําหนดอัตราการ
จ่ายเงินสําหรับพนักงานขับรถยนต์ฯ หากมีแก้ไข 
ให้ส่งกลับสํานักงานกฎหมายเพ่ือดําเนินการ
พิจารณาปรับแกข้้อความในประกาศฯ ให้เหมาะสม
ต่อไป 

วาระสืบเนื่อง 7/61 

 การรับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัยสังกัดสํานักงาน
อธิการบดีด้วยระบบออนไลน์ 

ท่ีประชุมเห็นชอบ และเสนอแนะให้กําหนดเงื่อนไข
การรับสมัครให้ชัดเจนในกรณีมหาวิทยาลัยจะไม่คืน
เงินค่าสมัครให้แก่ผู้สมัครถ้าวุฒิการศึกษาไม่ตรง
ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
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การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี วาระพเิศษ ครั้งที่ 1/2561 
วันพฤหสับดีที ่31 พฤษภาคม พ.ศ.2561 

 

วาระ เรื่อง ประเด็น/มติท่ีประชุม ผู้นําเสนอ 
วาระพิจารณา การคัดเลือกผู้แทนบุคลากรของ

สํานักงานอธิการบดีเพ่ือเป็น
กรรมการจรรยาบรรณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พิจารณาคัดเลือกผู้แทนโดยลงคะแนนลับ  
ผลคะแนนท่ีประชุมเสนอ นางสุชีรา จรรยาม่ัน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ  
กองแผนงาน เป็นผู้แทนบุคลากรสํานักงานอธิการบดี
เพ่ือรับการคัดเลือกเป็นกรรมการจรรยาบรรณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สํานักงานอธิการบดี 
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การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2561 
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2561 

 

วาระ เรื่อง ประเด็น/มติท่ีประชุม ผู้นําเสนอ 
วาระสืบเนื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน

พนักงานขับรถยนต์ 
มอบกองคลัง สํานักงานตรวจสอบภายใน และ
สํานักงานกฎหมายพิจารณาประกาศฯ ฉบับท่ี 
กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ีแก้ไข และหาก 
มีแก้ไขขอให้ส่งกลับให้สํานักงานกฎหมายพิจารณา
ปรับแก้ไขร่างประกาศฯ ฉบับสมบูรณ์ เพ่ือส่งให้ 
กองยานพาหนะฯ นําส่งมหาวิทยาลัยดําเนินการ
ประกาศใช้ประโยชน์ต่อไป 

สํานักงานอธิการบดี 

 การเสนอชื่อผู้แทนบุคลากรเป็น
คณะกรรมการจรรยาบรรณ มก. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(แจ้งทราบ) เสนอนางสุชีรา จรรยาม่ัน นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ กองแผนงาน 
เป็นผู้แทนบุคลากรสํานักงานอธิการบดีเพ่ือรับการ
คัดเลือกเป็นกรรมการจรรยาบรรณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สํานักงานอธิการบดี 

วาระพิจารณา อํานาจการอนุมัติโครงการจัด
ประชุมและฝึกอบรมในประเทศ 

ผู้แทนจากกองการเจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลว่า
มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุงคําสัง่ให้
ชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน 

  1. กองการเจ้าหน้าท่ีรายงานความคืบหน้า ว่า
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการปรับแก้แล้ว ตามคําสั่งท่ี 
1332/2561 และ 1339/2561 
(ข้อสังเกต) คาํสั่งท่ี 1339/2561 ข้อ 18 “อนุมัติการ
จัดโครงการอบรม ประชุม สัมมนา ในประเทศ ของ
คณะที่สังกัดส่วนกลาง บางเขน” ประเด็นอํานาจ
การอนุมัติโครงการ กรณีโครงการท่ีเสนอขออนุมัติ
อยู่ในวงเงินท่ีหัวหน้าส่วนงานมีอํานาจอนุมัติ จะต้อง
ส่งโครงการดังกล่าวเสนอให้รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารกิจการภายใน เป็นผู้อนุมัติตามข้อ 18 
หรือไม่ โดยข้อเท็จจริงยังคงมีส่วนงานท่ีหากวงเงิน
การอนุมัติอยู่ในอํานาจของหัวหน้าส่วนงาน ก็จะ
เสนอเรื่องเพ่ือขออนุมัติโครงการต่อมหาวิทยาลัย  
2. ท่ีประชุมเสนอให้กองการเจ้าหน้าท่ีอาจซักซ้อม
ความเข้าใจ และแจ้งให้ส่วนงานทราบเพ่ือถือปฏิบัติ
เป็นแนวทางเดียวกันต่อไป  
 

วาระสืบเนื่อง 7/61 



17 

วาระ เรื่อง ประเด็น/มติท่ีประชุม ผู้นําเสนอ 
  1. ให้กองการเจ้าหน้าท่ีทําหนังสือไปยังส่วนงานเพ่ือ

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อํานาจการอนุมัติ
โครงการฯ ในคําสั่ง เร่ือง มอบอํานาจให้รอง
อธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายในปฏิบัติหน้าท่ี
แทนอธิการบดี พร้อมแนบคําสั่งฯ  
2. ให้กองการเจ้าหน้าท่ีแจ้งข้อมูลให้เครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ทราบในการประชุมเครือข่ายฯ  
ในวันท่ี 31 สิงหาคม 2561 

วาระสืบเนื่อง 8/61 

 การเปลี่ยนตําแหน่งจาก
นักวิชาการพัสดุเป็นนักวิชาการ
เงินและบัญชี 

- เห็นชอบ โดยให้ความเห็นว่า ตําแหน่งนักวิชาการ
เงินและบัญชีเป็นภารกิจหลักของกองคลังอยู่แล้ว 
และมอบสํานักงานอธิการบดีเสนอเรื่องให้ 
กองแผนงานนําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
อัตรากําลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิจารณา
ต่อไป 
- สํานักงานอธิการบดีจัดส่งหนังสือไปยังกอง
แผนงานแล้วตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10101/349  
ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2561 

กองคลัง 

 การพิจารณาทบทวนการปรับ
หมวดบัญชีรายได้ของสํานักงาน
ทรัพย์สิน 

มีมติให้กองคลังพิจารณาประเด็นปัญหาของ
สํานักงานทรัพย์สิน และพิจารณาทบทวนการปรับ
หมวดบัญชีรายได้ พร้อมกับแจ้งผลการพิจารณาให้
สํานักงานทรัพย์สินทราบต่อไป 

สํานักงานทรัพย์สิน 
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การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2561 
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 

 

วาระ เรื่อง ประเด็น/มติท่ีประชุม ผู้นําเสนอ 
วาระเพื่อ
ทราบ 

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ปรับปรุง (Improvement Plan) 
รอบ 9 เดือน 

ขอให้หน่วยงานจัดส่งแผนปรับปรุงรอบ 9 เดือน 
ภายในวันศุกร์ท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 

สํานักงานอธิการบดี 

 ข้อเสนอแนะการจัดการความรู้
ของสํานักงานอธิการบดี 

สํานักงานอธิการบดีได้นําเสนอผลการดําเนินงาน
การจัดการความรู้ เร่ือง การประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี โดยคณะกรรมการ
จัดการความรู้ มก. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ประชุมต่างๆ ควรเปล่ียนวัฒนธรรมใหม่จากวาระ
อ่ืนๆ เป็นวาระแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอให้ถอด
บทเรียน สรุปประเด็นการแก้ไขปัญหางานท่ีไม่
เกี่ยวข้องกับมติท่ีประชุมซ่ึงเป็นความลับของ
คณะกรรมการ 

สํานักงานอธิการบดี 

วาระสืบเนื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
พนักงานขับรถยนต์ 

มอบกองคลังและสํานักงานตรวจสอบภายใน
พิจารณาร่างประกาศ เร่ือง กําหนดอัตราการ
จ่ายเงินสําหรับพนักงานขับรถยนต์ฯ หากมีแก้ไขให้
ส่งกลับสํานักงานกฎหมายเพื่อดําเนินการพิจารณา
ปรับแก้ข้อความในประกาศฯ ให้เหมาะสมต่อไป 

สํานักงานอธิการบดี 

 อํานาจการอนุมัติโครงการจัด
ประชุมและฝึกอบรมในประเทศ 

1. กองการเจ้าหน้าท่ีรายงานความคืบหน้า ว่า
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการปรับแก้แล้ว ตามคําสั่งท่ี 
1332/2561 และ 1339/2561 
(ข้อสังเกต) คาํสั่งท่ี 1339/2561 ข้อ 18 “อนุมัติการ
จัดโครงการอบรม ประชุม สัมมนา ในประเทศ ของ
คณะที่สังกัดส่วนกลาง บางเขน” ประเด็นอํานาจ
การอนุมัติโครงการ กรณีโครงการท่ีเสนอขออนุมัติ
อยู่ในวงเงินท่ีหัวหน้าส่วนงานมีอํานาจอนุมัติ จะต้อง
ส่งโครงการดังกล่าวเสนอให้รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารกิจการภายใน เป็นผู้อนุมัติตามข้อ 18 
หรือไม่ โดยข้อเท็จจริงยังคงมีส่วนงานท่ีหากวงเงิน
การอนุมัติอยู่ในอํานาจของหัวหน้าส่วนงาน ก็จะ
เสนอเรื่องเพ่ือขออนุมัติโครงการต่อมหาวิทยาลัย  

กองการเจ้าหน้าท่ี 
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วาระ เรื่อง ประเด็น/มติท่ีประชุม ผู้นําเสนอ 
2. ท่ีประชุมเสนอให้กองการเจ้าหน้าท่ีอาจซักซ้อม
ความเข้าใจ และแจ้งให้ส่วนงานทราบเพ่ือถือปฏิบัติ
เป็นแนวทางเดียวกันต่อไป  

วาระพิจารณา การตรวจสอบเงินกองทุนของส่วน
งานในสังกัดมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

เงินกองทุนท่ีหน่วยงานสังกัดสํานกังานอธิการบดี
ดูแลอยู่ เช่น กองทุนสวัสดิการนิสิต และกองทุน
พัฒนาบุคลากร กองคลังมีข้อมูลแล้ว จึงมีมติให้
ตรวจสอบเงินกองทุนท่ีกองคลังเพียงหน่วยงานเดียว 

สํานักงานอธิการบดี 

 การติดตามแผนปรับปรุงโดยทีมท่ี
ปรึกษาขับเคล่ือนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ตามเกณฑ์ EdPEx สํานักงาน
อธิการบดี 

กําหนดติดตามแผนปรับปรุง 3 หน่วยงาน 
ในวันท่ี 1 สิงหาคม 2561 
- เวลา 9.00-10.30 น. กองการเจ้าหน้าท่ี 
- เวลา 10.30-12.00 น. กองแผนงาน 
- เวลา 13.30-15.00 น. กองคลัง 

สํานักงานอธิการบดี 

วาระอ่ืนๆ  แนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบคุลากรหน่วยงาน
สังกัดสํานักงานอธิการบดี 

มีมติให้ 
1. สํานักงานอธิการบดีทําหนงัสือไปยังสํานกับริการ
คอมพิวเตอร์เพ่ือขอใช้ระบบฯ ในภาพรวมของ
หน่วยงานสังกัดสาํนักงานอธิการบดี 
2. สํานักงานอธิการบดีขอรายชื่อผูรั้บผิดชอบการเขา้ใช้
ระบบฯ ของหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
เพ่ือให้สํานักบริการคอมพิวเตอรไ์ด้นําเข้าระบบ 

สํานักงานอธิการบดี 

  สํานักงานอธิการบดีได้รับรายชื่อผู้รับผิดชอบครบทุก
หน่วยงานแล้วและจัดทําหนังสือขอใช้ระบบไปยัง
สํานักบริการคอมพิวเตอร์พร้อมแนบรายชื่อเรียบร้อย
แล้ว หากมีความคืบหน้าจะแจ้งท่ีประชุมต่อไป 

วาระสืบเนื่อง 8/61 

  1. สํานักบริการคอมพิวเตอร์ยินดีให้ใช้ระบบฯ และ
อบรมการใช้งานระบบฯ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 30 
สิงหาคม พ.ศ.2561 
2. สํานักบริการคอมพิวเตอร์อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเกี่ยวกับการนําข้อมูลเข้าระบบ ขอให้
ผู้รับผิดชอบการเข้าใช้ระบบฯ ตรวจสอบความ 
ถูกต้องของข้อมูลเป็นระยะ 

วาระสืบเนื่อง 9/61 

  3. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ระบบฯ ติดต่อ
สอบถามได้ท่ีนายพิชญ์ วิมุกตะลพ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ชํานาญการพิเศษ โทรศัพท์  
02-562-0951-5 ต่อ 622572 
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วาระ เรื่อง ประเด็น/มติท่ีประชุม ผู้นําเสนอ 
 การเบิกจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับ

พนักงานสายสนับสนุนท่ีมี
ความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษของสํานักงาน
อธิการบดี 

ประเด็นปัญหาการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษ เนื่องจาก
กําหนดจ่ายเงินให้ทุกเดือนเป็นเวลา 2 ปี แต่
บุคลากรท่ีสอบผ่านย่ืนเรื่องขอรับเงินไม่พร้อมกัน 
และยังไม่มีการคุมทะเบียนท่ีชัดเจน อาจเกิดความ
ผิดพลาดในการเบิกจ่ายได้ ท่ีประชุมจึงให้ความเห็น
ว่าควรให้หน่วยงานต้นสังกัดของบุคลากรแต่ละคน
จัดทําหลักฐานการจา่ยเงินพร้อมระบุงวดท่ีรับเงิน 
เพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการจ่ายเงินเกิน ท้ังนี้
อาจเร่ิมในงวดเดือนตุลาคม 2561 

กองคลัง 
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การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 8/2561 
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 

 

วาระ เรื่อง ประเด็น/มติท่ีประชุม ผู้นําเสนอ 
วาระเพื่อ
ทราบ 

อธิการมอบนโยบาย (แจ้งทราบ) อธิการได้มอบนโยบายให้สํานักงาน
อธิการบดีได้นําไปเป็นแนวทางดําเนินงาน 4 เร่ือง 
1. การลดขั้นตอนการดําเนินงาน 
2. การนําเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการดําเนินงาน 
3. การคํานึงถึงเป้าหมาย ผลลัพธ์ และการนําระบบ 
PDCA มาใช้ในการดําเนินงาน 
4. การทําให้บุคลากรมีทัศนคติท่ีดีต่อการทํางาน  

สํานักงานอธิการบดี 

 หลักเกณฑ์การแต่งต้ังผู้บริหารฝ่าย
สนับสนุน 

(แจ้งทราบ) หลักเกณฑ์การแต่งต้ังผู้บริหารฝ่าย
สนับสนุนผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) แล้ว  
แต่มีผู้ทักท้วงประเด็นคุณสมบัติของผู้บริหารฝ่าย
สนับสนุน ทําให้ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์  
และต้องนําเข้าท่ีประชุม ก.บ.ม. อีกคร้ังหนึ่ง 

สํานักงานอธิการบดี 

วาระสืบเนื่อง อํานาจการอนุมัติโครงการจัด
ประชุมและฝึกอบรมในประเทศ 

1. ให้กองการเจ้าหน้าท่ีทําหนังสือไปยังส่วนงานเพ่ือ
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อํานาจการอนุมัติ
โครงการฯ ในคําสั่ง เร่ือง มอบอํานาจให้รอง
อธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายในปฏิบัติหน้าท่ี
แทนอธิการบดี พร้อมแนบคําสั่งฯ  
2. ให้กองการเจ้าหน้าท่ีแจ้งข้อมูลให้เครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ทราบในการประชุมเครือข่ายฯ  
ในวันท่ี 31 สิงหาคม 2561 

กองการเจ้าหน้าท่ี 

 แนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบคุลากรหน่วยงาน
สังกัดสํานักงานอธิการบดี 

สํานักงานอธิการบดีได้รับรายชื่อผู้รับผิดชอบครบทุก
หน่วยงานแล้วและจัดทําหนังสือขอใช้ระบบไปยัง
สํานักบริการคอมพิวเตอร์พร้อมแนบรายชื่อเรียบร้อย
แล้ว หากมีความคืบหน้าจะแจ้งท่ีประชุมต่อไป 

สํานักงานอธิการบดี 

วาระพิจารณา ตัวชี้วัดผลลัพธ์การดําเนินงาน ของ
สํานักงานอธิการบดี 

ให้สํานักงานอธิการบดีจัดทําร่างตัวชี้วัดผลลัพธ์การ
ดําเนินงานให้หน่วยงานสังกัดสํานกังานอธิการบดี
พิจารณาแก้ไข/เพ่ิมเติม และนําเข้าท่ีประชุมเพ่ือ
พิจารณา 
 

สํานักงานอธิการบดี 
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วาระ เรื่อง ประเด็น/มติท่ีประชุม ผู้นําเสนอ 
  มอบสํานักงานอธิการบดีพิจารณาความเชื่อมโยง

ระหว่างตัวชี้วัดตามหมวด 7 ของเกณฑ์ประเมินเพ่ือ
การดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) กับตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์ของสํานักงานอธิการบดี ให้สอดคล้องกัน 
ในการดําเนินงานเพื่อลดภาระการจัดเก็บข้อมูล 
ตามตัวชี้วัด และสรุปเสนอท่ีประชุม 

วาระสืบเนื่อง 9/61 

 การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย 
สํานักงานอธิการบดี 

ท่ีประชุมเห็นชอบการปรับวุฒินายภัฏฏ์ วงษ์จินดา 
สังกัดสถานพยาบาล และมอบกองการเจ้าหน้าท่ี
ดําเนินการ 

กองการเจ้าหน้าท่ี 

เร่ืองอ่ืนๆ  การทบทวนกลยุทธ์สํานักงาน
อธิการบดี 

ท่ีประชุมเห็นชอบ 
1. ให้ทบทวนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี 
2. มอบสํานักงานอธิการบดีจัดทําแบบสํารวจ
ความคิดเห็นทบทวนกลยุทธ์/ตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ 
สํานักงานอธิการบดี 

สํานักงานอธิการบดี 

  มอบสํานักงานอธิการบดีพิจารณาความเชื่อมโยง
ระหว่างตัวชี้วัดตามหมวด 7 ของเกณฑ์ประเมินเพ่ือ
การดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) กับตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์ของสํานักงานอธิการบดี และสรุปเสนอท่ี
ประชุม 

วาระสืบเนื่อง 9/61 

  เห็นชอบให้ปรับลดกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดีจาก 
10 กลยุทธ์ เหลือ 7 กลยุทธ์ แต่มีการแก้ไขชื่อ 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเพ่ือความชัดเจนในการนําไปปฏิบติั 

วาระสืบเนื่อง 
10/61 

 ความคืบหน้าในการพิจารณา
ปรับเปลี่ยนตําแหน่งกรณีงานท่ี
ปฏิบัติไม่ตรงกับชื่อตําแหน่งของ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

กองการเจ้าหน้าท่ีอยู่ระหว่างพิจารณาตําแหน่ง
นักวิจัย ซ่ึงพบว่า บุคลากรตําแหน่งนักวิจัยหลาย 
ส่วนงานไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีวิจัย แต่เป็นผู้ประสาน
งานวิจัย ท้ังนี้ ในการเปลี่ยนชื่อตําแหน่งจะยึดหลัก
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

สํานักงานอธิการบดี 

 

 

 

 

 



23 

การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 9/2561 
วันพฤหสับดีที ่13 กันยายน พ.ศ.2561 

 

วาระ เรื่อง ประเด็น/มติท่ีประชุม ผู้นําเสนอ 
วาระสืบเนื่อง แนวทางการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบคุลากรหน่วยงาน
สังกัดสํานักงานอธิการบดี 

1. สํานักบริการคอมพิวเตอร์ยินดีให้ใช้ระบบฯ และ
อบรมการใช้งานระบบฯ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 30 
สิงหาคม พ.ศ.2561 
2. สํานักบริการคอมพิวเตอร์อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเกี่ยวกับการนําข้อมูลเข้าระบบ ขอให้
ผู้รับผิดชอบการเข้าใช้ระบบฯ ตรวจสอบความ 
ถูกต้องของข้อมูลเป็นระยะ 
3. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ระบบฯ ติดต่อ
สอบถามได้ท่ีนายพิชญ์ วิมุกตะลพ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ชํานาญการพิเศษ โทรศัพท์  
02-562-0951-5 ต่อ 622572 

สํานักงานอธิการบดี 

 ตัวชี้วัดผลลัพธ์การดําเนินงาน  
ของสํานักงานอธิการบดี 

มอบสํานักงานอธิการบดีพิจารณาความเชื่อมโยง
ระหว่างตัวชี้วัดตามหมวด 7 ของเกณฑ์ประเมินเพ่ือ
การดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) กับตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์ของสํานักงานอธิการบดี ให้สอดคล้องกันใน
การดําเนินงานเพื่อลดภาระการจัดเก็บข้อมูลตาม
ตัวชี้วัด และสรุปเสนอท่ีประชุม 

สํานักงานอธิการบดี 

 การทบทวนกลยุทธ์สํานักงาน
อธิการบดี 

มอบสํานักงานอธิการบดีพิจารณาความเชื่อมโยง
ระหว่างตัวชี้วัดตามหมวด 7 ของเกณฑ์ประเมินเพ่ือ
การดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) กับตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์ของสํานักงานอธิการบดี และสรุปเสนอท่ี
ประชุม 

สํานักงานอธิการบดี 

วาระพิจารณา บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและ
ช่วยวิชาการ สํานักงานอธิการบดี 
ประจําปี 2561 

ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นฯ มีรายชื่อ ดังนี้  
1. นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ ตําแหน่ง 
นักประชาสัมพันธ์ ชํานาญการ สังกัดกองกลาง  
ได้รับคัดเลือกในประเภทข้าราชการ กลุ่มวิชาชีพ/
อํานวยการ 
2. นายวราคม ย้ิมน้อย ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร 
ชํานาญการ สังกดักองยานพาหนะฯ ได้รับคัดเลือก 
ในประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มอํานวยการ 
3. ว่าท่ีร้อยตรีทัศวรา ฉัตรวิไล ตําแหน่งนักวิชาการ
ช่างศิลป์ สังกัดกองยานพาหนะฯ ได้รับคัดเลือก 

สํานักงานอธิการบดี 
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วาระ เรื่อง ประเด็น/มติท่ีประชุม ผู้นําเสนอ 
ในประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ฯ  
กลุ่มอํานวยการ 
4. นางสุกัญญา มณีเจริญ ตําแหน่งผู้อํานวยการ 
สังกัดกองกลาง ได้รับคัดเลือกในประเภทอํานวยการ
ระดับต้น 

เร่ืองอ่ืนๆ การจ่ายค่าตอบแทนให้กับ
พนักงานมหาวิทยาลัย 

(แจ้งทราบ) 
1. ปี 2549 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร
งบประมาณสําหรับจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยในอัตรา สายวิชาการ : สายสนับสนุน  
ท่ี 1.7 : 1.5 แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยเหมือนกันจึงให้ความเท่าเทียม
กัน โดยจ่ายค่าตอบแทนเท่ากันในอัตรา 1.5 และนํา 
0.2 ท่ีเป็นส่วนต่างไปบริหารจัดการให้เป็นสวัสดิการ 
2. ปี 2555 พนักงานสายวิชาการเสนอให้
มหาวิทยาลัยจ่ายค่าตอบแทนเต็มจํานวน คือ  
ในอัตรา 1.7 ตามที่ได้รับจัดสรร และมหาวิทยาลัย
เห็นชอบ และดําเนินการเสนอ  
3. ท้ังนี้ มีพนักงานสายวิชาการบางส่วนเรียกร้องให้
คืนค่าตอบแทนส่วนต่างท่ีเกิดข้ึนก่อนปี 2555 ให้กับ
พนักงานสายวิชาการด้วย ซ่ึงเร่ืองอยู่ในการพิจารณา
ของศาลปกครอง 

สํานักงานบริการ
วิชาการ 
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การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี วาระพเิศษ ครั้งที่ 2/2561 
วันจันทรท์ี่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 

 

วาระ เรื่อง ประเด็น/มติท่ีประชุม ผู้นําเสนอ 
วาระพิจารณา การคัดเลือกผู้แทนบุคลากรของ

สํานักงานอธิการบดีเพ่ือเป็น
กรรมการจรรยาบรรณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สืบเนื่องจากมีกรรมการจรรยาบรรณ มก.ได้ขอพ้น
สภาพการเป็นกรรมการฯ จึงมีการคัดเลือกผู้แทน
หน่วยงานทดแทนกรรมการท่านเดิม โดยสํานักงาน
อธิการบดีพิจารณาแล้ว เสนอนางสาวสยาวไลย์  
โชคมาเสริมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ชํานาญการพิเศษ สังกัดกองแผนงาน เป็นผู้แทน
บุคลากรเพ่ือเป็นกรรมการจรรยาบรรณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สํานักงานอธิการบดี 
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การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 10/2561 
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2561 

 

วาระ เรื่อง ประเด็น/มติท่ีประชุม ผู้นําเสนอ 
วาระสืบเนื่อง การทบทวนกลยุทธ์สํานักงาน

อธิการบดี และตัวชี้วัดผลลัพธ์การ
ดําเนินงาน ของสํานักงาน
อธิการบดี 

เห็นชอบให้ปรับลดกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดีจาก 
10 กลยุทธ์ เหลือ 7 กลยุทธ์ แต่มีการแก้ไขชื่อ 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเพ่ือความชัดเจนในการนําไปปฏิบติั 

สํานักงานอธิการบดี 

 การตรวจสอบภายในประจํา
สํานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

ให้เป็นดุลยพินิจของสํานักงานตรวจสอบภายใน  
ในการกําหนดแนวทางการตรวจสอบภายใน
สํานักงานอธิการบดี 

สํานักงานอธิการบดี 

  สํานักงานตรวจสอบภายในเสนอให้มีการตรวจสอบ
หน่วยงานท่ีมีเงินยืมหมุนเวียนต้ังแต่ 100,000 บาท 
และหน่วยงานท่ียังไม่เคยถูกตรวจสอบ ซ่ึงมีจํานวน 
10 หน่วยงาน ได้แก่ กองคลัง กองยานพาหนะ 
อาคารและสถานท่ี สํานักการกีฬา กองกลาง 
สถานพยาบาล กองการเจ้าหน้าท่ี กองวิเทศสัมพันธ์ 
กองแผนงาน สํานักงานประกันคณุภาพ และ
สํานักงานกฎหมาย 

วาระสืบเนื่อง 
11/61 

  กําหนดวันเข้าตรวจสอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
2562 โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในสํานักงาน
อธิการบดี จะจัดส่งบันทึกแจ้งแนวทางและเอกสาร 
ท่ีต้องจัดเตรียมให้หน่วยงานเพ่ือเตรียมรับการ
ตรวจสอบต่อไป 

วาระสืบเนื่อง 
12/61 

วาระพิจารณา นโยบายและแผนปฏิบัติงาน
บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

1. ให้หน่วยงานสังกัดสํานักงานอธกิารบดีจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน และจัดส่งให้
สํานักงานตรวจสอบภายใน ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 
2561 
2. สํานักงานอธิการบดีรวบรวมนําเข้าท่ีประชุมเพ่ือ
พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน
อธิการบดีต่อไป 

สํานักงานอธิการบดี 

  ขอให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลให้สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือ
สํานักงานอธิการบดีนําข้อมูลเสนอเข้าวาระพิเศษ 
 

วาระสืบเนื่อง 
11/61 
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วาระ เรื่อง ประเด็น/มติท่ีประชุม ผู้นําเสนอ 
  พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงระดับสํานักงาน

อธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
โดยพบความเสี่ยงท่ียังเหลืออยู่ของสํานักงาน
อธิการบดี จํานวน 2 เร่ือง คือ  
1. สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน รายงานผล 
การตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ อยู่ในระดับ 3 คือ ไม่แสดงความ
คิดเห็น 
2. ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลาง บางเขนไม่ท่ัวถึง 

วาระสืบเนื่อง วาระ
พิเศษ 3/61 

  (แจ้งทราบ) แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงาน
อธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

วาระสืบเนื่อง 
12/61 

 การเปลี่ยนตําแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดสํานักการกีฬา 
(จากบุคลากร เป็นเจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป) 

เห็นชอบในหลักการ ท้ังนี้ขอให้สํานักการกีฬา
ดําเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 
- เพ่ิมเติมเหตุผลความจําเป็นของการเปล่ียนตําแหน่ง
จากบุคลากรเป็นเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
- เพ่ิมเติมข้อมูลโครงสร้างอัตรากําลังภายในสํานัก
การกีฬา 

สํานักการกีฬา 

วาระอ่ืนๆ  การเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 

(แจ้งทราบ) กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน  
ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันท่ี 5-8 พฤศจิกายน 
2561   

สํานักงานอธิการบดี 
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การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 11/2561 
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 

 

วาระ เรื่อง ประเด็น/มติท่ีประชุม ผู้นําเสนอ 
วาระเพื่อ
ทราบ 

การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการ 
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี 
2561 

มอบเกียรติบัตรให้บุคลากรดีเด่นของสํานักงาน
อธิการบดี ได้แก่ 
1. นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ ตําแหน่ง 
นักประชาสัมพันธ์ ชํานาญการ สังกัดกองกลาง  
ได้รับคัดเลือกในประเภทข้าราชการ กลุ่มวิชาชีพ/
อํานวยการ 
2. นายวราคม ย้ิมน้อย ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร 
ชํานาญการ สังกดักองยานพาหนะฯ ได้รับคัดเลือก 
ในประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มอํานวยการ 
3. ว่าท่ีร้อยตรีทัศวรา ฉัตรวิไล ตําแหน่งนักวิชาการ
ช่างศิลป์ สังกัดกองยานพาหนะฯ ได้รับคัดเลือก 
ในประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ฯ  
กลุ่มอํานวยการ 
4. นางสุกัญญา มณีเจริญ ตําแหน่งผู้อํานวยการ 
สังกัดกองกลาง ได้รับคัดเลือกในประเภทอํานวยการ
ระดับต้น 

สํานักงานอธิการบดี 

 แนวทางการติดตามผลการ
ดําเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
สํานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 
2560 

หน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีจัดทําสรุปผลการ
ดําเนินงาน 4 ส่วน คือ 
1. ประเมินตนเองตามแบบ Simplified Self-
Assessment Tool 
2. ทบทวนโครงร่างองค์การ (OP) 
3. รายงานผลแผนปรับปรุง และเสนอแผนปรับปรุง 
ท่ีคาดว่าจะดําเนินการต่อท้ังระดับบุคคล และ/หรือ 
ระดับหน่วยงาน 
4. รายงานผลลัพธ์การดําเนินงานหมวด 7  
ท้ังนี้ ขอความอนุเคราะห์กองวิเทศสมัพันธ์แปล
ข้อความของแบบประเมินตนเอง Simplified Self-
Assessment Tool จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 

สํานักงานอธิการบดี 
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วาระ เรื่อง ประเด็น/มติท่ีประชุม ผู้นําเสนอ 
  มอบสํานักงานอธิการบดีประสานงานนัดผู้เกี่ยวข้อง

ทุกหน่วยงาน พร้อมผู้บริหารหรือหัวหน้างานร่วม
ประชุมเพ่ือทําความเข้าใจในประเด็นคําถามของแบบ
ประเมินตนเอง Simplified Self-Assessment 
Tool ให้ชัดเจนอีกคร้ัง โดยมีสํานักงานประกัน
คุณภาพร่วมชี้แจงให้เข้าใจตรงกัน 

วาระสืบเนื่อง 
12/61 

วาระสืบเนื่อง การตรวจสอบภายในประจํา
สํานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

สํานักงานตรวจสอบภายในเสนอให้มีการตรวจสอบ
หน่วยงานท่ีมีเงินยืมหมุนเวียนต้ังแต่ 100,000 บาท 
และหน่วยงานท่ียังไม่เคยถูกตรวจสอบ ซ่ึงมีจํานวน 
10 หน่วยงาน ได้แก่ กองคลัง กองยานพาหนะ 
อาคารและสถานท่ี สํานักการกีฬา กองกลาง 
สถานพยาบาล กองการเจ้าหน้าท่ี กองวิเทศสัมพันธ์ 
กองแผนงาน สํานักงานประกันคณุภาพ และ
สํานักงานกฎหมาย 

สํานักงานอธิการบดี 

 นโยบายและแผนปฏิบัติงาน
บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

ขอให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลให้สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561  
เพ่ือสํานักงานอธิการบดีนําข้อมูลเสนอเข้าวาระพิเศษ 

สํานักงานอธิการบดี 

วาระพิจารณา การเปลี่ยนตําแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีได้รับจัดสรรคืน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  

เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงจากตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
บริหาร คุณวุฒิตํ่ากว่าปริญญาตรี (อัตราเดิม คือ 
ข้าราชการเกษียณ เลขท่ีอัตรา 104 นายธนธรณ์ 
จันทร์สว่าง) เป็นตําแหน่งบุคลากร คุณวุฒิปริญญาตรี 
ท้ังนี้ มอบกองการเจ้าหน้าท่ีเพ่ิมเติมรายละเอียด
ภาระงานท่ีเป็นเหตุผลของการขอเปลี่ยนตําแหน่ง 
ให้ชัดเจนข้ึน โดยส่งมาท่ีสํานักงานอธิการบดีเพ่ือส่ง 
กองแผนงานนําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
อัตรากําลังต่อไป 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
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การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี วาระพเิศษ ครั้งที่ 3/2561 
วันจันทรท์ี่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2561 

 

วาระ เรื่อง ประเด็น/มติท่ีประชุม ผู้นําเสนอ 
วาระสืบเนื่อง การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

สํานักงานอธิการบดี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงระดับสํานักงาน
อธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
โดยพบความเสี่ยงท่ียังเหลืออยู่ของสํานักงาน
อธิการบดี จํานวน 2 เร่ือง คือ  
1. สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน รายงานผลการ
ตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อยู่ในระดับ 3 คือ ไม่แสดงความคิดเห็น 
2. ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลาง บางเขนไม่ท่ัวถึง 

สํานักงานอธิการบดี 
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การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 12/2561 
วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561 

 

วาระ เรื่อง ประเด็น/มติท่ีประชุม ผู้นําเสนอ 
วาระสืบเนื่อง แนวทางการติดตามผลการ

ดําเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
สํานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 
2560 

มอบสํานักงานอธิการบดีประสานงานนัดผู้เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยงาน พร้อมผู้บริหารหรือหัวหน้างานร่วม
ประชุมเพ่ือทําความเข้าใจในประเด็นคําถามของ 
แบบประเมินตนเอง Simplified Self-Assessment 
Tool ให้ชัดเจนอีกคร้ัง โดยมีสํานักงานประกัน
คุณภาพร่วมชี้แจงให้เข้าใจตรงกัน 

สํานักงานอธิการบดี 

 การตรวจสอบภายในประจํา
สํานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

กําหนดวันเข้าตรวจสอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
2562 โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในสํานักงาน
อธิการบดี จะจัดส่งบันทึกแจ้งแนวทางและเอกสารท่ี
ต้องจัดเตรียมให้หน่วยงานเพ่ือเตรียมรับการ
ตรวจสอบต่อไป 

สํานักงานอธิการบดี 

 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

(แจ้งทราบ) แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงาน
อธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

สํานักงานอธิการบดี 

วาระพิจารณา กําหนดการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี 
ประจําปี พ.ศ.2562 

เห็นชอบให้มีการประชุมในวันศุกร์สัปดาห์ท่ีสอง 
ของทุกเดือนเหมือนเดิม 

สํานักงานอธิการบดี 
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ส่วนที่ 4 

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการประจาํสํานักงานอธิการบด ี
 

สรุปจํานวนวาระการประชมุคณะกรรมการประจําสํานกังานอธิการบดี ประจําปี 2561 

 

การประชุม จํานวนวาระ (ร้อยละ) 
 เพื่อทราบ รับรองรายงาน

การประชุม 
สืบเน่ือง พิจารณา อื่นๆ รวม 

ครั้งที่ 1/61 2 (16.7) 1 (8.3) 4 (33.3) 4 (33.3) 1 (8.3) 12 (100.0) 
ครั้งที่ 2/61 3 (27.3) 1 (9.1) 3 (27.3) 4 (36.4) - 11 (100.0) 
ครั้งที่ 3/61 3 (27.3) 1 (9.1) 4 (36.4) 2 (18.2) 1 (9.1) 11 (100.0) 
ครั้งที่ 4/61 1 (14.3) 1 (14.3) 3 (42.8) 1 (14.3) 1 (14.3) 7 (100.0) 
ครั้งที่ 5/61 1 (9.1) 1 (9.1) 1 (9.1) 5 (45.4) 3 (27.3) 11 (100.0) 
ครั้งที่ 6/61 - 1 (16.7) 2 (33.3) 2 (33.3) 1 (16.7) 6 (100.0) 
ครั้งที่ 7/61 4 (33.3) 1 (8.3) 2 (16.7) 2 (16.7) 3 () 12 (100.0) 
ครั้งที่ 8/61 1 (11.1)  1 (11.1) 2 (22.2) 2 (22.2) 3 (33.3) 9 (100.0) 
ครั้งที่ 9/61 - 1 (12.5) 3 (37.5) 2 (25.0) 2 (25.0) 8 (100.0) 
ครั้งที่ 10/61 1 (12.5) 2 (25.0) 2 (25.0) 2 (25.0) 1 (12.5) 8 (100.0) 
ครั้งที่ 11/61 2 (33.3) 1 (16.7) 2 (33.3) 1 (16.7) - 6 (100.0) 
ครั้งที่ 12/61 1 (10.0) 2 (20.0) 3 (30.0) 1 (10.0) 3 (30.0) 10 (100.0) 
วาระพิเศษ 
ครั้งที่ 1/61 

- - - 1 (100.0) - 1 (100.0) 

วาระพิเศษ 
ครั้งที่ 2/61 

- - - 1 (100.0) - 1 (100.0) 

วาระพิเศษ 
ครั้งที่ 3/61 

- - 1 (100.0) - - 1 (100.0) 
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การวิเคราะหผ์ลการดําเนนิงานของคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 

ในปี พ.ศ.2561 คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี มีการประชุมวาระปกติ จํานวน 12 คร้ัง และ

วาระพิเศษ จํานวน 3 ครั้ง โดยผลการดําเนินงานที่สําคัญ สรุปได้ ดังน้ี  

 

 งานใหม่ 
  

1. จัดประชุมเครือข่ายผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนของส่วนงานระดับคณะ สถาบัน สํานัก ในวันพุธที่ 20 

ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยน 

แนวทางการดําเนินงาน หารือปัญหา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยในการประชุมครั้งน้ัน 

ผู้บริหารหน่วยงานฝ่ายสนับสนุนระดับคณะ สถาบัน สํานัก เข้าร่วมถึง 35 คน จากผู้บริหารท้ังหมด 49 คน  

(คิดเป็นร้อยละ 71.4) เน้ือหาการประชุมเป็นการทําความเข้าใจร่วมกันในขั้นตอนการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับ

หลายส่วนงาน ได้แก่  

 1) ขั้นตอนการแจ้งมติที่ประชุมผู้บริหาร 

 2) การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 กรณี

การซื้อของให้ผู้เข้าอบรม และการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร 

 3) การเก็บภาษี ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพ่ิมในการดําเนินโครงการพัฒนาวิชาการ 

 4) ขั้นตอนการเบิกเงินประจําตําแหน่งรองคณบดี รองผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก 

ถึงแม้ว่าการประชุมจะจัดขึ้นเพียงครั้งเดียว ซึ่งมีสาเหตุมาจากผู้บริหารส่วนงานติดภารกิจหลัก  

ไม่สามารถกําหนดวันประชุมในครั้งต่อไปได้ แต่จากการประชุมในวันดังกล่าวข้างต้น ทําให้ผู้บริหารส่วนงานฝ่าย

สนับสนุนมีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปัญหาร่วมกัน สังเกตได้จากบรรยากาศการประชุม เมื่อมีผู้บริหาร

ส่วนงานนําเสนอปัญหาการดําเนินงานให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไข พบว่า อีกหลายส่วนงานพบเจอปัญหา

คล้ายๆ กัน ทําให้ได้ร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในคราวเดียว ทําให้เกิดความเข้าใจ และมีแนว

ทางการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

2. จัดประชุมฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพบผู้บริหารหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี เพ่ือให้เกิด

การปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ อธิการบดี และรองอธิการบดีที่กํากับดูแล

หน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี กับผู้อํานวยการหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี โดยในปี พ.ศ.2561  
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ได้จัดการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง จากการประชุมสํานักงานอธิการบดีได้รับนโยบาย และข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร 

จํานวน 6 ประเด็น ดังน้ี 

นโยบาย/ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนนิงาน 
1. ลดขั้นตอนการดําเนินงานใน
กระบวนการต่างๆ 

หน่วยงานดําเนินการลดขั้นตอนในการดําเนินงานทั้งที่
ดําเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 31 
กระบวนการ (ดําเนินการแล้ว 20 กระบวนการ (คิด
เป็นร้อยละ 64.5 ของกระบวนการลดขั้นตอนทั้งหมด), 
อยู่ระหว่างดําเนินการ 11 กระบวนการ (คิดเป็นร้อย
ละ 35.5 ของกระบวนการลดขั้นตอนทั้งหมด)) 

2. ให้หน่วยงานนําเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (Education 
Criteria for Performance Excellence : 
EdPEx) มาใช้ภายในหน่วยงานมากขึ้น 

สํานักงานอธิการบดีนําเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการ
รายงานผลการดําเนินงานในแต่ละปีการศึกษา ต้ังแต่ 
ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา แต่เน่ืองจากสํานักงาน
อธิการบดีมีโครงสร้างการบริหารงานแตกต่างจาก 
ส่วนงานอ่ืน การนําเกณฑ์ EdPEx มาใช้จึงแตกต่างจาก
ส่วนงานระดับสถาบัน สํานักอ่ืนในมหาวิทยาลัย  
การนําเกณฑ์มาใช้จึงเป็นไปในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป 
ยังไม่เต็มรูปแบบ 

3. ลดการใช้ทรัพยากร หน่วยงานดําเนินการลดการใช้ทรัพยากรในบาง
กิจกรรม จํานวน 29 กิจกรรม (ดําเนินการแล้ว 17 
กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 58.6 ของกระบวนการลด 
การใช้ทรัพยากรท้ังหมด), อยู่ระหว่างดําเนินการ 12 
กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 41.4 ของกระบวนการลด 
การใช้ทรัพยากรท้ังหมด))  

4. หน่วยงานจัดส่งผลงานเข้าประกวดใน
โครงการรางวัลคุณภาพมากข้ึน 

ในปี 2561 สํานักงานอธิการบดีจัดส่งผลงานเข้า
ประกวดในโครงการรางวัลคุณภาพ จํานวน 15 เรื่อง 

5. ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงเป้าหมาย ผลลัพธ์ 
และการนําระบบ PDCA มาใช้ในการ
ดําเนินงาน 

หน่วยงานทบทวนกระบวนการดําเนินงานตามภารกิจ
หลัก และภารกิจสนับสนุน โดยจัดทําเป็นแผนพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
หน่วยงานจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงจํานวน 29 แผน  

6. บุคลากรมทีศันคติที่ดีต่อการทํางาน  
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งานตามภารกิจสํานักงานอธกิารบดี 

    คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีมีอํานาจและหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในประกาศแต่งต้ังคณะ

กรรมการฯ คือ ให้คณะกรรมการพิจารณาวางนโยบาย และแผนงานของสํานักงานอธิการบดีให้สอดคล้องกับ

นโยบายของสภามหาวิทยาลัย จัดการ และติดตามการประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง และการจัดการ

ความรู้ภายในสํานักงานอธิการบดีให้สอดคล้องกับนโยบาย และวิธีการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งงานแผน

ยุทธศาสตร์ งานประกันคุณภาพ งานบริหารความเสี่ยง และงานการจัดการความรู้ เป็นภารกิจหลักของ

สํานักงานอธิการบดี ในการประชุมคณะกรรมการฯ แต่ละคร้ัง ได้มีวาระพิจารณาแนวทางการดําเนินงาน และ

ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามภารกิจหลัก โดยผลจากการนํางานตามภารกิจหลักของสํานักงาน

อธิการบดีเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีผลการดําเนินงานที่เป็นรูปธรรม ดังน้ี 

 1. ดําเนินการทบทวนกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 

 2. จัดทําแผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และดําเนินงานตามแผน คือ จัด

โครงการการจัดการความรู้ 3 โครงการ และติดตามผลการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้ง 3 โครงการ 

 3. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562 

และติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน  

 4. ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนปรับปรุง (Improvement Plan) ภายหลังรับการ

ประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for 

Performance Excellence : EdPEx) 

 5. กําหนดตัวช้ีวัดผลลัพธ์การดําเนินงาน หมวด 7 ของสํานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2560  
 

งานบรูณาการระหว่างหน่วยงาน 

เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองของการดําเนินงานในแต่ละภารกิจ สํานักงานอธิการบดีจึงเน้นให้เกิดการ 

บูรณาการงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน มีการนําเร่ืองเข้าที่ประชุมเพ่ือหารือ ทําความเข้าใจการดําเนินการ

ร่วมกัน ในรอบปี พ.ศ.2561 การบูรณาการที่เด่นชัด คือ การเบิกจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับพนักงานสายสนับสนุน 

ที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเบิกจ่ายให้พนักงานฯ เป็นระยะเวลา 2 ปี ที่ประชุมได้พิจารณา

การบูรณาการร่วมกันระหว่างกองคลัง หน่วยงานที่ทําหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษ และหน่วยงานต้น

สังกัดบุคลากรให้ทําหน้าที่ดูแลฐานข้อมูลบุคลากรเพ่ือควบคุมการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายไม่เกินคราวละ 2 ปี   
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งานแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ัญหาจากการดําเนินงาน 

 นอกจากคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ประชุมเพ่ือพิจารณางานตามภารกิจแล้ว  

การปรึกษาหารือปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างการดําเนินงาน และร่วมกันเสนอแนะแนวทางแก้ไขเป็นอีกหัวข้อหน่ึงใน

การประชุม เกือบทุกครั้งของการประชุม ผู้บริหารหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีได้เสนอประเด็นปัญหาที่

เกิดจากการดําเนินงานตามภารกิจให้ที่ประชุมร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ในปีพ.ศ.2561 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ปัญหาจากการดําเนินงาน ดังน้ี   

 1. ปัญหา ขั้นตอนการลาออกของบุคลากรแต่ละส่วนงานไม่เหมือนกัน 

    แนวทางแก้ไข มอบสํานักงานอธิการบดีหาข้อมูลเรื่องแบบฟอร์มการลาออก และขั้นตอนที่ถูกต้อง 

 2. ปัญหา ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับพนักงานสายสนับสนุนที่มีความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษของหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีที่ถูกต้อง 

     แนวทางแก้ไข กองการเจ้าหน้าที่จัดทําแบบฟอร์มการขอเบิกจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษเพ่ือใช้กับหน่วยงาน

สังกัดสํานักงานอธิการบดีโดยเฉพาะ และให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดทําฐานข้อมูลบุคลากรเพ่ือควบคุมการเบิก

จ่ายเงินให้ไม่เกินคราวละ 2 ปี  

 3. ปัญหา การขอเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับพนักงานขับรถยนต์ สถานพยาบาล 

     แนวทางแก้ไข มอบเรื่องต่อให้กองการเจ้าหน้าที่นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ของสํานักงานอธิการบดีต่อไป  

 4. ปัญหา ความไม่ชัดเจนของประกาศการเบิกจ่ายค่าตอบแทน พนักงานขับรถยนต์ กองยานพาหนะ 

อาคารและสถานที่ 

     แนวทางแก้ไข กองคลัง สํานักงานตรวจสอบภายใน และสํานักงานกฎหมาย ร่วมกันทบทวน

ประกาศให้มีความชัดเจนมากขึ้น และแก้ไขให้ถูกต้องก่อนประกาศใช้ 

 5. ปัญหา ความสับสนของการใช้อํานาจการอนุมัติโครงการจัดประชุม และฝึกอบรมในประเทศ 

     แนวทางแก้ไข กองการเจ้าหน้าที่ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง ซึ่งมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับแก้

คําสั่งแล้ว และกองการเจ้าหน้าที่แจ้งส่วนงานเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติ 

 6. ปัญหา การปรับหมวดบัญชีรายได้ของสํานักงานทรัพย์สิน 

     แนวทางแก้ไข กองคลังพิจารณาประเด็นปัญหา และทบทวนการปรับบัญชีรายได้ และแจ้งให้

สํานักงานทรัพย์สินทราบ 

 7. ปัญหา การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผ่านระบบ PMS 

     แนวทางแก้ไข เชิญเจ้าหน้าที่จากสํานักบริการคอมพิวเตอร์ มาให้ความรู้เก่ียวกับการใช้ระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ทั้งน้ี ระบบยังใช้งานไม่สมบูรณ์ เน่ืองจากข้อมูลที่นําเข้ายังไม่ครบถ้วน 
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 8. ปัญหา การนําแบบประเมินตนเอง Simplified Self-Assessment Tool ในฉบับภาษาอังกฤษไปใช้

ในการประเมินตนเอง  

     แนวทางแก้ไข ขอความอนุเคราะห์กองวิเทศสัมพันธ์แปลแบบประเมินฯ จากภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาไทย และนัดประชุมผู้เก่ียวข้องเพ่ือทําความเข้าใจความหมายของข้อคําถามในแบบประเมินได้ถูกต้อง

ตรงกัน 
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สรุปการดําเนนิงานของคณะกรรมการประจําสาํนักงานอธิการบดีในป ีพ.ศ.2561 
  

 ในปี พ.ศ.2561 มีการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี วาระปกติ จํานวน 12 ครั้ง  

ทั้ง 12 ครั้ง มีผู้บริหารหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีซึ่งเป็นกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 64.8 

และกรณีผู้บริหารหน่วยงานไม่สามารถเข้าประชุมได้จะมอบผู้แทนเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 26.8 มีเพียง

ร้อยละ 8.3 ที่ผู้บริหารไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มอบผู้แทนเน่ืองจากติดภารกิจ ซึ่งการที่ผู้บริหารมากกว่าครึ่งหน่ึง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีทุกครั้ง แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารให้ความสําคัญกับการ

ประชุม ซึ่งคณะกรรมการชุดน้ีต้ังขึ้นเพียง 3 ปี แต่สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานได้

ในระดับหน่ึง แม้ว่าปัญหาที่นําเข้าที่ประชุมจะเป็นระดับปฏิบัติการ และการแก้ไขปัญหาไม่เสร็จสิ้นภายในการ

ประชุมเพียงครั้งเดียว เพราะหลายปัญหาต้องอาศัยความคิดเห็น และอํานาจจากผู้บริหารระดับสูง 

สั่งการลงมา เน่ืองจากหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีมีโครงสร้างการบริหารงานโดยมีอธิการบดี หรือ 

รองอธิการบดีฝ่ายที่เก่ียวข้องกํากับดูแลอีกช้ันหน่ึง จากการมีคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี พบว่า 

เป็นประโยชน์ต่อสํานักงานอธิการบดี ดังน้ี 

1. ผู้บริหารระดับหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

2. ผู้บริหารระดับหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีได้แลกเปลี่ยนวิธีการทํางานและวิธีการ

แก้ปัญหา 

3. เป็นช่องทางในการนําเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานไปยังผู้บริหารระดับสูง 

4. เป็นช่องทางสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้น 

อีกด้วย โดยในวาระอ่ืนๆ ของการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้บริหารหน่วยงานแจ้งข่าวสารการจัดโครงการ กิจกรรม 

เพ่ือเชิญชวนผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วม  

 สําหรับการพิจารณางานตามภารกิจสํานักงานอธิการบดี ได้แก่ งานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ งานประกัน

คุณภาพ งานการจัดการความรู้ และงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีการหารือหลายคร้ัง 

การประชุมจึงหาข้อสรุปได้ สังเกตจากการมีวาระสืบเน่ืองในทุกครั้งการประชุม และมีการแจ้งทราบถึง

ความก้าวหน้าของการดําเนินงานเมื่อภารกิจน้ันเสร็จสิ้นทุกภารกิจ ปัญหาการพิจารณาดําเนินงานตามภารกิจ

สํานักงานอธิการบดีต้องเข้าที่ประชุมหลายคร้ังน้ัน ทําให้บางงานเกิดความล่าช้ากว่ากําหนด ซึ่งสํานักงาน

อธิการบดีพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังน้ี  
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  1. จัดเตรียมข้อมูลที่คาดว่าคณะกรรมการฯ จะใช้ประกอบการพิจารณาให้คณะกรรมการฯ 

ล่วงหน้า  

  2. จัดทําข้อมูลเพ่ือเป็นโครงร่างในการพิจารณา เน่ืองจากคณะกรรมการฯ ไม่สามารถพิจารณา

ข้อสรุปได้ทันทีภายในห้องประชุม สํานักงานอธิการบดีซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการที่ประชุมจึงทําข้อมูลเป็นโครงร่างให้

คณะกรรมการฯ พิจารณาแนวทาง และสามารถนําข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ 

3. จัดทําแบบฟอร์มเพ่ือใช้รวบรวมข้อมูลตามภารกิจของสํานักงานอธิการบดี และนําเสนอท่ี

ประชุมเพ่ือพิจารณาในส่วนของการรวบรวมข้อมูลที่สําคัญให้ได้ข้อมูลที่เป็นแนวทางเดียวกัน เพ่ือให้ที่ประชุม

พิจารณาความครบถ้วนของข้อมูล และเห็นภาพรวมของการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งสามารถพิจารณาเสนอแนะ

แนวทางได้ชัดเจนมากย่ิงขึ้น  
 

แนวทางการพฒันาการดําเนนิงานของคณะกรรมการประจําสาํนักงานอธิการบดี 

 จากการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีระยะเวลา 2 ปี สํานักงานอธิการบดี

สามารถดําเนินงานตามภารกิจได้รวดเร็วมากย่ิงขึ้น แม้ว่าบางภารกิจยังล่าช้ากว่ากําหนด แต่มีการเปลี่ยนแปลง

ไปในทางที่ ดีขึ้น ซึ่งสํานักงานอธิการบดีจะยังคงใช้แนวทางการติดตามงานตามภารกิจผ่านที่ประชุม

คณะกรรมการประจํา สํานักงานอธิการบดีต่อไป   

ทั้งน้ี เพ่ือให้การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีเป็นประโยชน์ในการบริหารงานของ

หน่วยงานเพ่ิมมากขึ้น สํานักงานอธิการบดีจึงปรับปรุงแนวทางการดําเนินการประชุมคณะกรรมการประจําฯ ใน 

3 ประเด็น ดังน้ี 

 1. ปรับปรุงแบบเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี โดย

เพิ่มการเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาผลักดัน/สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี เพ่ือให้เกิดการ

พัฒนาในระดับหน่วยงานมากย่ิงขึ้น 

 2. ปรับปรุงวาระการประชุมจากเดิมกําหนดเป็น วาระอ่ืนๆ แก้ไขเป็น 2 หัวข้อย่อยเพ่ือเป็นการ

ประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรมของหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี ได้แก่  

  - วาระแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการให้ผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนรูปแบบการทํางานที่เป็นประโยชน์

ต่อหน่วยงานอ่ืนๆ ร่วมกัน หากเป็นรูปแบบที่ดีจะได้ใช้เป็นแบบอย่างให้หน่วยงานอ่ืนต่อไป  

  - วาระเร่ืองที่หน่วยงานแจ้งเพ่ือทราบ เป็นช่องทางให้ผู้บริหารได้ประชาสัมพันธ์โครงการ 

กิจกรรมของหน่วยงาน ตลอดจนแจ้งข่าวสารความก้าวหน้าของการดําเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน   
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 3. มีแนวคิดใหม่ในการติดตามความก้าวหน้าของมติที่ประชุมอย่างเป็นทางการ จาก 

รูปแบบเดิม เป็นการติดตามเฉพาะเร่ืองที่มีผลกระทบต่อบุคลากรอย่างชัดเจน ทําให้มติ 

ที่ประชุมบางเรื่องขาดการติดตามและไม่ได้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ  

รูปแบบใหม่ ในรอบปี 2562 จึงดําเนินการติดตามอย่างเป็นทางการ มีแบบฟอร์มให้หน่วยงาน

รายงานความก้าวหน้าหลังจากรับทราบมติที่ประชุม เพ่ือรายงานต่อที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป  
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ภาคผนวก 

ประกาศ/คําสั่ง/บันทึกขอ้ความ ท่ีเก่ียวข้อง 

1. บันทึกข้อความ เร่ือง การเปลี่ยนตําแหน่ง “นักวิชาการเงินและบัญชี” เป็น “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2561)

2. บันทึกข้อความ เร่ือง การปรับกรอบคุณวุฒิรายนางสาวฉัตรชนิตร์ พิบูลสวัสด์ิ (ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2561)
3. บันทึกข้อความ เร่ือง การเปลี่ยนตําแหน่งรายนางณัฐยาน์ คงวงศ์วาลย์ (ในคราวประชุมครั้งที ่1/2561)
4. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลยั (ฉบับที ่2) (ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561)
5. แบบฟอร์ม และขั้นตอนการขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับพนักงานสายสนับสนุนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

(ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2561)
6. บันทึกข้อความ เร่ือง ขอส่งข้อมูลการเปลี่ยนตําแหน่งอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยของกองคลัง

(ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2561)
7. คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1332/2561 เร่ือง มอบอํานาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี

สั่ง ณ วันที ่26 มิถุนายน พ.ศ.2561 และคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1339/2561 เร่ือง มอบอํานาจให้
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561
(ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2561)

8. บันทึกข้อความ เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ใช้ระบบบริหารผลงาน (PMS : Performance Management
System) (ในคราวประชุมคร้ังที่ 8/2561)

9. บันทึกข้อความ เร่ือง การปรับวุฒิรายนายภัฏฏ์ วงษ์จินดา (ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2561)
10. บันทึกข้อความ เร่ือง ขอเสนอเรื่องการพิจารณาเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับพนักงานขับรถ สถานพยาบาลเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสํานักงานอธิการบดี (ในคราวประชุม
ครั้งที่ 9/2561)

11. บันทึกข้อความ เร่ือง ขอเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ตําแหน่งบุคลากร สังกัดสํานักการกีฬา เป็น
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสํานักการกีฬา) (ในคราวประชุมครั้งที ่10/2561)

12. บันทึกข้อความ เร่ือง ขอเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับจัดสรรคืนปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561)

13. บันทึกข้อความ เร่ือง ขอเชิญประชุมทําความเข้าใจร่วมกันในการนําแบบ Simplified Self-Assessment ไปใช้
ประเมินตนเองของหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี (ในคราวประชุมครั้งที ่12/2561)
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.J 
'Vl @) Q1 Q1\!:Jt\:> en,@) 

t~a.:~ :wa'Ue:ht.n~ 1 ~·;m.:~a~m~'U~ 'l.J~'U1ivt111~tt 'Vl'UB~rn~'U~ 

a'U~'U~rh~·.:~~m:wvt11'Vltn~mfl~~m~IP1{~ ®/l!:l~~ci ~-:~1'U~ l!:l~ :wm1fl:W vt~. l!:l~~ci tt~.:~~-:~1~ 
q . V I 

'U1EJ~-:~-rfl 1"1l~'U'Vl{-rm1 fltu'U~flru~1'UPI1~1Pl{ ttl'U~-rm~1m~tt'Vl'Ua~m~'U~:Wvt11'Vltn~mm~l~Pn~IP1{ ~.:~tt~1'U'Vi 
" 

®b fl:W.f11~'U5 vt~. l!:l~~ci ttlw~i''U1'l.J ~'Ufl";h~~1~iirhi.:~ttl'Ua~1.:J~'U tt~~rhi.:~~m:wvt11'Vlm~mm~IPl~m~IPl{ 
' ~ bt\:>crb® ~.:J1'U~ l!:lb iJ~'U1EJ'U 'W.~. l!:lcrb® 1~tb~.:J~.:J~B.:JB~f11~'U~ ~1'U1'U C9lQ1 ~1EJ ~.:Jbt~1'U~ l!:lb iJ~'U1EJ'U 

' ' 
'W.~. l!:lcrb® t tl'U~'U 1 'tJ 1~m 1 ~i'U~m~~~rn~~~~.:J~1tt vtt.i-:~m:w-rmnrn~tt 'Vl'UB~fl1~'U~:Wvt11'VlEJ1~mm~wl~m~IPl{ 

' I I I V 

m:wrh~.:~~m:wm1'Vlm~mfl~IP1~~~~1Pl{ Vi ®t\:>~~ti ~.:~1'UVi l!:l~ :Wfl11fl:W 'W.~. l!:l~~ti '!!'U 

t~a 1 ~m~'U~VI1~.:J1'U"llB.:J:Wvt11'Vlm~mfl~IPl~~~~IPl{ ~1til'U 1 'l.J~1EJfl11:Wt~EJ'U~mJ 

a~Pi'm)1'U1~m:wfl11:W1 'U:W11Pl~1 Q1\!:J tt"'~:W11Pl~1 Q1t"JJ ttvt.:J'W~~~~"1lUtyty'1i:wvt11'Vlm~mfl~m~1~1Pl{ 

'W .~. l!:l~~~ 'l.J~~flB'Ufl'Ufl11:W 1 \doff a @)@) tt vl.:~.ffatr.:~\9'U:wvt11'VlEJ1~mfl~mm~IP1{11~1EJm~-rfl~1m~tt 'Vl'U 

f11~:WB'UB1'U1~ 1 ~'l.J~'U1iVI'U1~bb 'Vl'U bb~~fl1~:WB'UB1'U1~"1i1.:J1 ~'l.J~'U1ivt111~bb'Vl'U 'W.~. l!:J~~~ B~fl1~'U~ 
:wvt11'Vlm~ mfl~m~1~1Pl{iil.:~:wa'Ua1'U1~ 1 ~~a.:~a~m~'U~ 'l.J~'U1ivt111~ tt 'Vl'U a~rn~'U ~ 1 'UG'i1'U.:J1'Uvt~avtt11 EJ.:J1'U 

I I I I II 

Vi-r'U~~"1la'U IP11:Wrh~.:~:wvt11'Vlm~mfl~IPl~m~IPl{Vi @)Q1Q1C9lt\:>crb® ~.:~1'UVi l!:lb iJ~'U1EJ'U 'W.~. l!:lcrb® ~.:~.U 
~ I Q .o::::i Q I Q CV ~ CV .Q 0 Q I CV 

C9l. B'U:WIPl f11~~1EJ b.:J'UIP11:W~~ b 'U EJ'U f11~b 'U fl~1 EJ b.:J'U~1fl fl~.:J fl1~bfl'U~fl~1b.:J'U bb~~ fl1~'U1b.:J'U~.:Jfl~.:J 
' 

~ l.c:~t,d Cli oC:\I.c:t. CV ~Q.I Q O.c:t.ICV 

l!:J. B'U:WIPl f11~~1EJ b.:J'UEJ:WIP11:W~~ b 'U EJ'U fl1~ b 'U fl~1EJ b.:J'U~1 flfl~.:J fl1~bfl'U~fl~1 b.:J'Utb"'~ fl1~'U1 b.:J'U~.:Jfl~.:J ' . 
LL~~~~L tiv'U:Wvt11'Vlm~mfl~IPl~~~~IP1{11~1m~'U~1V 1~tb 'Vl'UB~fl1~'U~ 1 'U1.:Jb~'U hltfi'Ufl~.:J"'~ l!:l,ooo,ooo 'U1'Vl 

( ~ a.:~iK1'U'U1'Vl ~1 'U) 

Q1. B'Umlfl1~~~ bfl~.:Jfl1~B'U~:W 'l.J~~"1l:W ~:W:W'U1L 'U'l.J~~L'Vl~ 
' ' 

~. B'4t1J11Plfl1~mfl~B~'4m rn~m~mJa'U'l.J~~~~u m~"'1thEJ rn~~~fi~G'i1'U~1"llB.:J-ff1~1'1lfl1~ 

'W'l!fl.:J1'U:WVI11'Vl EJI~ EJ 'W'!! fl.:J1'U:WVI11'Vl EJI~ m~'U~1EJ 1~ ~ fl'<il1.:J'l.J~~~~ "'fl'<il1.:1-i1 fl~11 LL"'~'W'l!fl.:J1'U~1"1lfl1~ 
" " 

fl~.:JVI~.:JIP11:W~1'U1'U fhvt'U~1'U B'Utu11PlL 'U el1'U1~"llB.:J a~m~'U~ IP11:W~~ L ti EJ'U?h'!! fl'U1EJ fl-r:o:w'UIP1~11~1 EJ rn~~~ 
'... "' 

"lJB.:J-ff1~1"1lfl1~ 'l.J~~f11~:WVI11'Vlm~mfl~IPl~~~~IP1{11~1EJfl1~tl1VI'U~1'U'Vh.:J1'U n1~~~ LL~~fl1~~1EJrh'<il1.:1 
I Q.l Q Q.l tf Cl I Jl' . I I II iJ' I 

~~VI1 1.:1"' 1"1la.:J'W'U fl.:J1'U:WVI11 'Vl EJ1 ~ EJ bfl~m ~1~ IPl ~ Lb"' ~~ ~ L 'U EJ'U1 1~1 EJ fl1~~ 1 EJ fl1~ 1.:1"' fl ~1.:J"lJB.:J ~1'U~1"1l fl1 ~ 
" 

~. B'4ml b 'l.J~ EJ'U bb 'l.J~.:J~1 EJ fl1~~1EJ~~L~ EJ~ 1 'U belfl~1~'l.J~~:W1tl.lfl1~~~ EJ~1 m~'U~1 EJ b~IP11:Wfld1:W 
~1 t tl'U"lla.:~~1'U.:J1'Uvt~avtt11 EJ.:J1'U 1~ v 1:w 1 VI tfi'U1.:~ t~'U"lla.:~~1'U.:J1'Uvt~avtt11 v.:~1'U~a~m~'Um~a'U~&i11 

' 
b. B'4~&\tt!'i.:J~.:JB1~1~6~t~~LJ~~~~tJm~Pifl~11Pl1:WfhLL'U~Ll1"llB.:Jfltl.I'U~ 

~.:~'If ~.:JLL~i''U~ l!:lb iJ~'U1V'U Vt~. l!:Jcrb® bU'U~'U1'l.J ~'Ufl.11~~5Jrhi.:~t'l.J~EJ'ULLD"'.:J 
' 
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0 Q., Cl Q.l ,. 

f11?~-:!~'Vl11'Vl en" tJ bn~~i!311?~ ~1 
.J 
'Vl (9)rnrn~/l!lcft>(9) 

b~B.:~ ~Bueht.n'OJ 1 ~iB.:~BfimitJ~~1tJtJ~'Vl11ii'OJ m1mt1 1 u 'tJfitJ1i'Vl,J1~bb 'Vl"LJBfiil1itJ~ 

B"LJ?!Ufirh~'.:~?~m~m1'Vlm~mn~i!311?~~{~ (9)/btttt~ ".:~1u~ b~ ~m1r1~ ·vt!31. btttt~ bbl'i.:~~-:~1~ 
' 

"LJ1tJ'OJ.:I-rn 1"11~"LJ'Vl1-r~-u l"ltutJ~I"ltu~1"LJ!311?~~{ btlu~-rn~1mibb'Vl"LJBfimitJ~~'Vl11'Vlm~mn~i!311?~~{ ~.:lbbl'i1u~ 
'lJ 

· (9) b nunTwut5 'rl. !31. btttt~ b tlu~u 1 'tJ '0Jun11'0J~ 1~iir11~-:!b tlueJ~1-:~~u bb!;'l~rl1~-:!?lm~'Vl11'Vlcn~mn~~i!311?1\Pl{ 
' ~ b/l!lcft>(j) ·".:!1'U~ bb iJ~'U1tJ"L.! 'rl.!31. bcft>(j) 1~bbl'i.:!~.:lieJ-:JBfimitJ~ '<il1'U1"L.! (9)rn 11tJ ~.:lbbl'i1u~ bb ~~"L.!1tJ"LJ 

' ' 
'rl. !31. bcft>(j) b tJu~u 1 'tJ 1\PltJ 1 ~iu?~~111~m1~11.:1~h bb Vttl.:~m~-rn~1fl1ibb 'Vl"LJBfimitJ~~'Vl11'VltJ1~ tJ bn~i!311?~~{ 

' o~ ~ v ,-,d vd .J ~~ o f' 

~1~fl1?1-:J?i.f11~'Vl11'Vltl1!;'1tlbfi~i!311?1~1 'Vl (9)/l!llttt~ !;'1.:11'U'Vl b~ ~fli1fl~ 'rl.!31. btttt~ Bll.:!i1~bb~.:l~.:! "LJ1tJ~11-:!fl 

!3l~'rli~i1iJ ~11.:1~1bb'Vttl.:~ime:JfimitJ~·~1tJtJ~'Vl1in'OJmi.n1tJ1u ~1tJ,ru 

b ~e:J 1 ~fl11~1b iJ'U-:!1"LJ~1"L.!tJ~'Vl11.:11'UtJ flfl!;'l"lle:J.:I~'Vl11'Vl tJ1~ tJ bn~~i!311?~\Pl{ ~1 b iJ'U 1 \J~1 tJfl11~b~tJtJ~e:JtJ 
' 

'rl.!31. l!ltttt~ \Ji~ne:JtJntJm1~1uolfe:J (9)(9) bbvl.:~-ilmr.:~~tJ~'Vl11'Vlm~mn~~1!311?~~i-:h~1tJmi-rn~1mibb'Vl'U 

fl1i~eltJB1"LJ1'0J 1 ~\Jfillii'Vl,J1~ bb 'Vl'U bb!;'l~ f11i~e:JtJ B1'U1'0J"Ii1-:J 1 ~'tJ~tJ1i'Vl,J1~ bb 'Vl"LJ 'rl. !31. btttt~ Bfif11~tJ~~'Vl11'VltJ1~ tJ 
Ln~\Pl1!311?~\Pl{~.:~~BtJa1u1'0J 1 ~ u1t1~11-:~r1 !31~'rl1~11~ ie:J.:~e:JfimitJ~~1tJtJ~'Vl11n'OJ m1.n1t1 1 'U 'tJfitJ1i'Vl,J1~bb 'Vl'U 

"' Cl .QQJ.Q 

'El'Bn1itJ~ ~.:I'U 

(9). !;'I.:I"LJ1~ 1 'U?i'ruru1-.5'1-:~Vl'l!m1'U~'Vl11'Vlm~tJ ~ruru1-.5'1-:~'rl'l!n-:~1u~Vt11'Vl m~ m~'Ui1tJ 1~ ~-:~n~ 
IU IU IV IV 

0 Q.l Cl .Q QJ II' Q.l QJ II' II'.Q II' ~ 

?~1un-:~1'Ue:J'BmitJ~ ?~ruru1'0J1-:J'rl'Un-:~1ui1"tlfl11 bb!;'l~?~ruru1'0J1-:!t:J~m1~if111~?~1~1i~'rlb!31~ 
IV IV · IV IV ~ ~ 

l!l .. !;'I.:!'U1~ 1 tibb tJtJ\Ji~ b~tit:J!;'In11'Vl~"B-:~'tJ~tJ1i-:~1u"lle:J.:!Yl'l! n-:~1u~Vt11'Vlm~ t1 bb!;'I~Yl'l!n-:~1'U 

~'Vl11'Vlm~m~ui1tJ1~ ~.:~n~G11'l!n-:~1'UBfim1tJ~ 
' . ' ocv.Qq II' cv .c=. 1.1 G.J Cl QJ 

rn. !;'I-:J'U1~ m ?1-:!'Vl bn tJ1"ll e:J-:1 nu fl1itJi'Vl11 -:J1"L.!tJ r1 r1 !;'l"ll e:J-:1"11111"11 m1 bb!;'l ~'rl"LJ n-:~1'U~'Vl11'Vl tJ 1!;'1 tJ 
' 

rs::. !;'I.:I'U1~r11~.:~-.5'1-:~emf111~~m1~?~1~1~~~b!31~btlum'OJ11~ 
'lJ 'lJ 

tt. e:J'U~ mitJii'OJ bb!;'l~ bbl'i.:~~.:~"n-.5'1.:~\Ji~"ii'1 m1-.il1.:~" n-.il1-:~i1r1111 m1-.il1.:~" n-.5'1.:~"11111'11.:~\Ji~b 'Vl !31 .. .. ~ ~ ~ 

fl11!;'11BBn'OJ1n-:~1u bb!;'l~b~eJ.:~~b~~n-ii'B.:~ntJmitJ~'Vl11.:11'UtJI"lf1!;'1"lle:J.:I!;'In-.5'1.:~\Ji~'<il1 "n'<il.1-:~i1r1111 bb"~"n-.il1.:~ 
q ~ ~ ~ 

"11111'11.:~\Ji~b'Vl!3l"lle:J.:!~'Vl11'VltJ1~tJbn~\Pli!311?~\Pl{ 

b. 'El'4~m1-.il1-:~ bb!;'l~fl11!;'11e:JBn'OJ1n-:J1'U"lle:J.:!'rl'l!n-:~1'Ui1"11fl11 !;'I.:I'U1~1ur11~.:~-.5'1.:~ bb!;'l~rl1~-:J 
!;'11-eJe:J n'OJ1fi-:!1'U !;'I.:I'U1~ 1 u?i'ruru1-.5'1-:~Vl'l! n-:~1"LJ11"tlfl11 bb!;'l~fl11~1 b iJ'Umi~ b~molfm ntJmitJ~'Vl11.:11"L.!tJI"ll"l!;'l ... ... ' 

I I I I I 1 
OQJ OQJIJ' OQ.I gQJ.Q,Q II' QJ ~ 

~. !;'I.:I"L.!1~m?~.:~tJii~ m?~.:!'OJ1.:1 r11?1.:~"1e:Je:Jn'OJ1m1u bb!;'l~f11?1-:!'VlbntJ1"1le:J.:IntJmitJi'Vl11-:J1'U 

tJ,I"ll"l!;'I'Ve:J-:1!;'1 n-.il1.:~\Ji~'<il1 "n-.il1-:~i1 r1111 bb"~" n-.5'1.:~"1111~1.:~\Ji~ b 'Vl!31"1le:J-:J~'Vl11'Vlcn~tJ bfi~\Pl1!311. ?~\Pl{ 
'lJ 'lJ 'lJ 

~. !;'I.:!'U1~~1ti'Vl~.:~'IJ\Pli\Ji~'<il1~1-rl'l!n-:~1'U bb"~"n-.il1-:~i1r1111b~'U.:~tJ'tJi~~1ru '1Jm\Ji~'<il1~1 
'lJ 

"11111'11-:~'tli~b'Vl!31 ~'tJ~llii-:~1u\Ji~"i\'1 ru ~1tin!;'l1.:! (tJ1-:!b"1l'U) m~i~bUtJtJ111i1'1tJ'IJ\Pli\Ji~'<il1~1-rl'l!n-:~1'Ubb!;'l~ 
~ n-.5'1-:~i1f1111"1le:J.:I~'Vl11'Vlm~ mn~m!311?~\Pl{ 'rl. !31. bttrs::b bb!;'I~D\Pli\Ji~'<il1~1"11111'11.:~\J1~ b '1'1!31 \Pl1~i:n u tJtJ 
11~1tJD\Pli\Ji~'<il1~1"11111'11.:~\Ji~b'Vl!31~~1vl1.:~1u'Vt~B~ne:JtJi~~~'Vl11'VltJ1~tJbn~\Pli!311?~\Pl{ Yl.!31. bttrn(9) 
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-\€)-

~. 8'Wtu1(;11 ~oU'111"11m1 bbfl:::flun-:nuuvn1VIc.n~ CJ~.:~th:::"'.:~l"l'iiJ::: 1 tJ~1-:~th:::b VIP~1 '1..11:::"H11-:~m1fl1 ' ... 
'H~8 1 'U";i:::'H11.:~1'W'HCJ(;)";i1"lJn1";i/ 1'W'HCJ(;)-:!1'W 

' ' 
®o. fl.:!'W1l-11'W"'fYfY1811fY1(;11~oU'111"11m11tJ~mn tln8tJ1lJ tJ5u1i-:~1'W1:ij'CJ ru ~1-:~tJ1:::bV1PI 

bbfl:::"'tutu18'Wtu1(;11 ~oU111"11n11 1 tJ~m~1mCJ 1 utJ1::: b VIP! 
CV CLI , CLI 

(9)(9). fl.:!'W1l-11'W"'tutu18'Wtu1(;11~flun-:~1'Wl-l"H11VIc.n~CJ1tJ~mn tln8tJ1l-l 1:ij'CJ 
liU QJ Ill CLI 

(9)\€J. fl.:!'W1l-11'W"'fYfY1811fY1(;11~'41"lmm1tJ:U5u1i-:~1'W(;l1lJoU8(;lnfl.:~bbflmtJ~CJ'W'41"1fl1m1:::"H11-:~"'muu 
~"'tyty11 '1..1~1-:!'t.J";i::: bVIPI 

(9)1:!1. 8'1..1~ n1";ifl1~n'IS'1Jl1CJ 1 'UtJ";i::: b VIP!"lJ8-:!oU1";i1"11n1";i flU n-:!1'WlJ'H11VIc.n~ CJ bbfl :::flUn-:!1'WlJ'H11VICJ1~ CJ 
' 

b~'W";i1CJ 1~ ~1'Wflfl1-:JtJ1-:!b "lJ'W bbfl:::fl.:!'W1l-1~1i.:~ 
(9)~. 8'W~n11fl1~m~n tln8tJ1lJ 1:ij'CJ bbfl:::{;)-:11'1..1 ru ~1.:itJ";i:::bVIPI"lJ8-:!oU111"11m";i flUf1.:!1'Wl.I"H11VICJ1~CJ 

' 'U 

bbfl :::flu n-:~1'Wl-l"H11VI en~ m~u ";i1 CJ 1~ bbfl :::fl.:!'W1l-1~1i.:~ 

~1'1..1-:11'1..1 

®ct. 8'1..1~ n1";ib~'WVI1.:! 1 tJtJfi~-:!1'W.fl1 CJ 1 'UtJ";i::: b VIPI"lJ8-:!";i8.:!85n1";itJ~ ~"lJ1CJ8fin11tJ~ bbf!:::'\X1'Hti1 
' -:.1 \1 

®b. 8'4Wln11b~'WVI1.:!1tJtJfi~-:~1'W1'W~1-:!tJ";i:::bVIPI"lla-:!'41"lfl1n11'Wl-l'H11VIc.n~CJ 

®G'li. 8'W~n1";i:ij'(;)Lfl";i.:!n118tJ1lJ tJ1:::"11lJ "'l-ll-1'1..11 ru ~1-:!tJ";i:::bVIPI "lla.:!VIf1~1'1..1.:!1'W 
' ' ' 

(9)~. 8'W~m1'<ij(;)Lfl";i.:!n118tJ1l-l tJ1:::"11lJ "'l-ll-l'W11'WtJ1:::bVIPI "ll8-:!l"lru:::~"'.:~n{;1~1'Wnm.:~ tJ1-:!b"ll'W ' ' . 

(9)~. 8'4~m";i1tJtJfiu1i-:~1'W (;11lJ1:::b'ijCJulJ"H11VIc.n~mm;(;l";iP\1"'(;li 11~1CJm";i1~'41"lfl1m1tJ 

tJfiu1i-:~1'WtJ~m";i1"111m1 bbfl:::fl.:~'W1l-1~1i.:~ 
l€lo. 8'4~n11 1tJtJfiu1i-:~1'W (;11lJ";i:::b UCJtJlJ'H11VICJ1~mm;(;l";iP\1"'(;li 11~1CJn11 1 ~'41"lfl1m1 tJ 

tJfiu1i-:~1'W1Wnl"lb8f1"11'W (Talent Mobility) bbfl:::fl.:!'W1l-1~1i.:~ 
l€l<9>. 8'4~m'S1tJtJfiu1i-:~1'W ml-l";i:::btiCJul-l"H11VIc.n~mn"~s-mP11"'(;li 11~1CJm11~'41"lfl1m1tJ 

tJfiu1i-:~1'Wml-loU'8(;1 nfl.:~ bbfl n b tJ~ CJ'W'41"lfl1m";i:::"H11-:~"'muu~"'fYfY11 u~1-:~tJ";i::: b VIP~ bbfl:::fl.:~'W1l-1~1i.:~ 
l€ll€l. 8'1..1~ nT;i 1 tJtJfiu1i-:~1ub Yl8 b vJlJfl'W 1"111l-l~VI1.:~1"111m";i"lle:J.:~oUTn"11m";i bbfl :::flu n-:~1'Wl-l"H11VIc.n~ CJ • dJ ~ ~ 

' 
bbfl:::fl.:!'W1l-1~1"'.:! 

l€lro. 8'Wl1'&i m'Sbb~.:~~.:~~-rm~nm";ibb VI'W~1'Hti1~1'1..1.:!1'W ~-rn'ls-1n1";ibb VI'W~1'Hti1wt.b CJ-:!1Wl1CJ 1 '1..1 
' 'U \1 
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  บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร. ๔๐๒๓-๔

ท่ี  ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๑/๔๘๒        วันท่ี    ๗     สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ระบบการบริหารผลงาน (PMS : Performance Management System)

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ 

สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑  
เมื่อ วันศุกร์ที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ได้พิจารณาเรื่องการใช้ระบบการบริหารผลงาน  (PMS : 
Performance Managenent System) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี และที่ประชุมได้มีมติให้สํานักงานอธิการบดีได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังสํานักบริการ
คอมพิวเตอร์เพ่ือขอนําระบบการบริหารผลงานมาใช้ในภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี  

สํานักงานอธิการบดี จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อขอใช้ระบบการบริหารผลงานฯ 
ดังกล่าวเพ่ือประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยได้แนบรายช่ือผู้รับผิดชอบในการเข้าใช้ระบบของแต่ละหน่วยงานมาด้วย
แล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้ งน้ี หากต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมโปรดติดต่อประสานงานมาที่ 
นางสาวเนตรทราย ยอดพรหม สํานักงานอธิการบดี เบอร์โทรศัพท์ ๔๐๒๔   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ให้ความอนุเคราะห์ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง  

 (นายฉัตรชัย จรูญพงศ์) 
      รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี     
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รายชื่อผู้รับผดิชอบการเข้าใช้ระบบการบริหารผลงาน  
(PMS : Performance Managenent System) 

หน่วยงานสังกัดสํานักงานอธกิารบดี 
****************** 

ลําดับ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
1 สํานักงานอธิการบดี น.ส.เนตรทราย ยอดพรหม นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน ชํานาญการพิเศษ 
4024 

2 กองกลาง น.ส.ภัทรินทร์ เดชะฤกษ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 4608 
3 กองกิจการนิสิต น.ส.จันทสร นพพิมาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 658570 
4 กองคลัง น.ส.อัญชลี พูลเกษ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 4306 
5 กองแผนงาน นางอรวิน จันทรานนท์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 4713 
6 กองวิเทศสัมพันธ์ นางนงนภัส ขันทอง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 4152 
7 กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี นายประกาศิต สุ่มแก้ว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1574-5 
8 สถานพยาบาล พญ.นงเยาว์ อัศวเลิศแสง ผู้อํานวยการสถานพยาบาล 1281-2 ต่อ 231 
9 สํานักงานตรวจสอบภายใน นางอัจฉรา เฮียงโฮม นักตรวจสอบภายใน 

ชํานาญการพิเศษ 
4828 

10 สํานักงานกฎหมาย นางอนัญญา อุณหโภคา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 4031 
11 สํานักงานทรัพย์สิน 1. น.ส.ดวงเดือน งามจํารัส เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1264 ต่อ 111 

2. น.ส.สุวรรณี หนีภัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1264 ต่อ 110 
12 สํานักงานบริการวิชาการ น.ส.สมฤทัย พันธบุตร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1936 ต่อ 416 
13 สํานักการกีฬา น.ส.มยุรี ดอนไพรที เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1592 ต่อ 106 
14 สํานักงานประกนัคุณภาพ นางกัลยาณี รัตนวราหะ หัวหน้างานธุรการ 4920-24 ต่อ 13 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน     สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร. ๔๐๒๓-๔

ท่ี  ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๑/288 วันท่ี     18    พฤษภาคม  ๒๕61

เรื่อง ขอเสนอเร่ืองการพิจารณาเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับพนักงานขับรถ สถานพยาบาลเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสํานักงานอธิการบดี 

เรียน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  

ตามที่สถานพยาบาลได้นําเร่ืองเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
เพ่ือพิจารณาเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับพนักงานขับรถ สถานพยาบาล โดยสํานักงานอธิการบดีได้นําเร่ืองเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี คร้ังที่ 5/2561  เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม  
พ.ศ.2561 แล้ว น้ัน 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเน่ืองจากสํานักงานอธิการบดีมีคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสํานักงานอธิการบดี ซึ่งมีอํานาจและหน้าที่
กําหนดเงินเพ่ิมพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้นําเร่ืองเข้า
คณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าวเพ่ือพิจารณาต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป  

  (นายฉัตรชัย  จรูญพงศ์)   
         รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
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ด่วนทีสุ่ด บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร. 61๔๐๒๓-๔

ท่ี  ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๑/774 วันท่ี    17      ธันวาคม  ๒๕61

เรื่อง ขอเชิญประชุมทําความเข้าใจร่วมกันในการนําแบบ Simplified Self-Assessment Tool ไปใช้
ประเมินตนเองของหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

เรียน  

ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจํา สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 
14 ธันวาคม พ.ศ.2561 ได้เสนอประเด็นปัญหาการแปลความหมายของข้อคําถามในแบบ Simplified 
Self-Assessment Tool สําหรับนําไปใช้ประเมินตนเองของหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
ไม่ตรงกัน จึงมีมติมอบสํานักงานอธิการบดีนัดประชุมทําความเข้าใจร่วมกันในการนําแบบ Simplified 
Self-Assessment Tool ไปใช้ประเมินตนเองของหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี น้ัน 

ทั้งน้ี ตามกําหนดการส่งข้อมูลการประเมินฯ ดังกล่าว หน่วยงานต้องส่งให้สํานักงาน
อธิการบดีภายในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561 เพ่ือให้การดําเนินงานทันตามระยะเวลาที่กําหนด 
สํานักงานอธิการบดีจึงขอเชิญท่าน และผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของหน่วยงานประชุมทําความ
เข้าใจร่วมกันในวันอังคารท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 5 
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยได้ประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน
สังกัดสํานักงานอธิการบดีในเบ้ืองต้นแล้ว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว     

       (นายฉัตรชัย  จรูญพงศ์)    
     รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี        
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