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รายงานการประชุมงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจําเดือนธันวาคม 2561 

วันจันทรท่ี 3 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30-12.00 น. 
ณ  หองประชุมพงษศักดิ์ อังกสิทธิ ์

 
รายนามผูมาประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรุณี  นาพรหม รองคณบดีฝายบริหาร 

2. นางสาววิไลพร   ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร 
3. นางสาวมนสิชา   กองเพชรวัฒนา พนักงานปฏิบัติงาน 
4. นางสาววิราวรรณ   ใจเงิน พนักงานปฏิบัติงาน 

เริ่มประชุม เวลา 9.30 น. 

รองคณบดีฝายบริหารดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระท่ี 1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ / รับฟงขอเสนอแนะ 

1. การปรับปรุงคําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน EdPEx 
 รองคณบดีฝายบริหาร เห็นสมควรใหงานนโยบายและแผนฯ ปรับปรุงคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน EdPEx
เพ่ือสรางความรู ความเขาใจใหแกผูบริหาร และคณาจารยรุนใหมดานการพัฒนาองคกรตามแนวทางคุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ EdPEx โดยเห็นสมควรใหมีการแตงตั้งคณะทํางานฯ เพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. อาจารย ดร.อรอุมา เรืองวงษ ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ แยมหม่ืนอาจ ผูชวยคณบดีฝายวิชาการบัณฑิตศึกษา 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศพล มูลมณี ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาระบบกายภาพ 
4. หัวหนาภาควชิากีฏวิทยาและโรคพืช  
5. หัวหนาภาควชิาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  

6. หัวหนาภาควชิาพืชศาสตรและปฐพีศาสตร  
7. หัวหนาภาควชิาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา  
8. หัวหนาภาควชิาเกษตรท่ีสูงและทรัพยากรธรรมชาต ิ  

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีณัน บณัฑิตย ภาควิชาพืชศาสตรและปฐพีศาสตร 
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพใจ สีหะนาม ภาควิชาพืชศาสตรและปฐพีศาสตร 
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตอนภา ผุสด ี ภาควิชาพืชศาสตรและปฐพีศาสตร 

12. หัวหนางานบริหารท่ัวไป   
13. หัวหนางานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา      
14. หัวหนางานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ  

2. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ : EdPEx200 รุนท่ี 6 พ.ศ. 2561  
    ในปพ.ศ. 2561 คณะฯ ไดทบทวน และเห็นควรวายังไมพรอมในการเขารวมโครงการฯ ดังกลาว  
จึงไมประสงคเขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ : EdPEx200 รุนท่ี 6 พ.ศ. 2561  
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 ท้ังนี้ งานนโยบายและแผนฯ จะไดจัดทําปฏิทินสําหรับการจัดทํารายงานประเมินตนเอง SAR ประจําป

การศึกษา 2560 เพ่ือสงมหาวิทยาลัยตอไป  
 
3. แจงติดตามแผนกลยุทธเชิงรุก ประจําปงบประมาณ 2562 

 ตามท่ีคณะฯ ไดจัดทําแผนกลยุทธเชิงรุก ประจําปงบประมาณ 2562 ประกอบดวยแผนกลยุทธเชิงรุก
ท้ังหมด 5 กลยุทธ ดังนี้ 

1. จัดทํา Non-degree หลักสูตรประกาศนียบัตร 

2. การออกแบบหลักสูตรปริญญาตรีท่ีมุงเนนผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน (outcome-based   
education) ใหไดบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตอบโจทย smart agriculture 

3. เพ่ิมการฝกงาน/สหกิจตางประเทศสําหรับนักศึกษา 

4. การพัฒนามาตรฐานหองปฏิบัติการกลาง 
5. การสรางอาคารใหม (Smart Agri Lab) 

ท้ังนี้ งานนโยบายและแผนฯ จะดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานแผลกลยุทธเชิงรุกดังกลาว 

เพ่ือท่ีจะรายงานในท่ีประชุมกรรมการบริหารประจําคณะฯ ครั้งท่ี 1/2562 ตอไป 
  

4. ติดตามระบบงาน 32 system 

 ตามท่ี คณะฯ มีนโยบายใหผูบริหารนําเสนอระบบงานในความรับผิดชอบตอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีผานมา มีการนําเสนอระบบงานแลว
ท้ังสิ้น 10 ระบบ และจะมีการติดตามใหผูบริหารนําเสนอระบบงานในความรับผิดชอบท่ีเหลืออีก 10 ระบบ  

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ ครั้งท่ี 1/2561 ดังนี้ 

ลําดั
บ 

ช่ือระบบ ผูรับผิดชอบ 

1 ระบบการนําและสรางความยั่งยืนใหแกองคกร คณบดี 
2 ระบบการจัดการขีดความสามารถและอัตรากําลัง 
3 ระบบบริหารความเสี่ยงองคกร รองคณบดีฝายบริหาร 
4 ระบบการจัดการหวงโซอุปทาน 
5 ระบบการพัฒนาบุคลากรและผูนํา 
6 ระบบการจัดการขอมูลและสารสนเทศ 
7 ระบบการจัดการความรูและการปฏิบัติท่ีดี 
8 ระบบการจัดการนวัตกรรม รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
9 ระบบการแสดงความรับผิดชอบตอสั งคมและ

สนับสนุนชุมชน 
10 ระบบการจัดการตนทุนของกระบวนการทํางาน รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและนักศึกษาเกา

สัมพันธ 
 
วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

ประจําเดือนตุลาคม 2561 โดยไมมีขอเสนอแนะ 
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วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2561 ไดหารือเรื่องการปรับปรุงคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน EdPEx ท่ีประชุม

จะหารือในครั้งตอไป 

วาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 

1. ตัวช้ีวัดตามแผนคาํรับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน (PA) และตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

ประจําปงบประมาณ 2561 ท่ีไมบรรลุเปาหมาย

    รองคณบดีฝายบริหาร ไดพิจารณาตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุเปาหมาย ซ่ึงเปนตัวชี้วัดทาทายท่ีมหาวิทยาลัยฯ 

ตั้งเปาหมายใหคณะฯ และมีตัวชี้วัดอ่ืนท่ีคณะฯ ไมบรรลุเปาหมายใหมีการติดตามเก็บขอมูลใหตรงตามคูมือ

คําอธิบายตัวชี้วัดคํารับรอง 2560-2564 ของมหาวิทยาลัยตอไป  

2. ปฏิทินการปฏิบัติงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2562

ตามท่ี งานนโยบายและแผนฯ ไดจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานของหนวยงาน รองคณบดีฝายบริหาร 

เสนอใหปรับปฏิทินการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. การดําเนินงาน EdPEx ปการศึกษา 2560 ใหเปนการจัดทําเลมรายงานประเมินตนเอง SAR ป

การศึกษา 2560 เพ่ือสงมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากคณะฯ ไมเขารวม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปน

เลิศ : EdPEx 200 รุนท่ี 6 พ.ศ. 2561 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

2. การประชุมทบทวน /ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2562 เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธ

ประจําปงบประมาณ 2563 ใหจัดข้ึนหลังสัมมนาผูบริหารประจําคณะฯ โดยแยกการประชุมออกเปน 2 วัน คือ 

การประชุมทบทวน /ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2562 ใหจัดข้ึนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 และ

ประชุมจัดทําแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ 2563 ใหจัดข้ึนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 

3. ใหมีการวิเคราะหอัตรากําลังประจําปงบประมาณ 2563 ในเดือนกันยายน-เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

ปดประชุม เวลา 12.00 น. 

(นางสาววิราวรรณ ใจเงิน) 
พนักงานปฏิบัติงาน 
ผูบันทึกการประชุม 

(นางสาววิไลพร ธรรมตา) 
เลขานุการคณะเกษตรศาสตร 
ผูตรวจรายงานการประชุม 


