
รายงานการประชุมงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าเดือนมีนาคม 2562 

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น. 
ณ  ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ 

 
รายนามผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ประธาน) 
2. นางสาววิไลพร   ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 
3. นางสาวมนสิชา   กองเพชร์วัฒนา พนักงานปฏิบัติงาน 
4. นางสาววิราวรรณ   ใจเงิน พนักงานปฏิบัติงาน 
5. นางสาวพัชราพร    บุญจันต๊ะ พนักงานปฏิบัติงาน (ท าหน้าที่เลขานุการ) 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ / รับฟังข้อเสนอแนะ 
1. การติดตามผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 
 เพ่ือเป็นการก ากับดูแลผลการด าเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ คณะฯ จึงมีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกรายไตรมาส 
ดังนี้ 

1. ค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน PA 
2. แผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจ และแผนกลยุทธ์เชิงรุก คณะเกษตรศาสตร์ 
3. แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเกษตรศาสตร์  
4. รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานภายในคณะฯ ตามแบบฟอร์มของรองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 บัดนี้ ถึงรอบระยะเวลาการติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานภายในคณะฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 งานนโยบายและแผนฯ จึงขอแจ้งการติดตามผลการด าเนินการดังกล่าว ให้กับทุก
หน่วยงาน เพ่ือรายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 ในวันที่ 17 เมษายน 2562 ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ มีข้อเสนอแนะให้งานนโยบายและแผนฯ 
ปรับระบบกรอกข้อมูล (KPI Online) ให้มีการก าหนดสถานะของผู้จัดการข้อมูลในระบบเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

1. ผู้บันทึก ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ผู้ตรวจสอบ ได้แก่ หัวหน้างาน 
3. ผู้รับรอง ได้แก่ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 

2. สรุปรายงานการตรวจประเมิน feedback report 
 คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ 
ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 5 (EdPEx200) และได้รับการประเมินให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับ 
ผลการด าเนินการของคณะฯ ตลอดจนข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคณะฯ 
ในภาพรวม ประจ าปีการศึกษา 2560 รองคณบดีฝ่ายบริหาร จึงมอบหมายให้งานนโยบายและแผนฯ จัดท า 
สรุปสาระส าคัญจากผลการตรวจประเมินดังกล่าว เพ่ือแจ้งเวียนให้กับผู้บริหารรับทราบต่อไป  
ที่ประชุมรับทราบ 
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3. การกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ในระบบ e-Action Plan 
 คณะเกษตรศาสตร์ มีการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ผ่านระบบ 

e-Action Plan และมีการพัฒนาระบบให้สอดรับกับแผนกลยุทธ์คณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 
มีการพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินงานโดยแบ่งการรายงานผลเป็น 2 ส่วน คือ แผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจ และ 
แผนกลยุทธ์เชิงรุก ทั้งนี้ จากการใช้งานระบบในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา พบปัญหาการกรอกข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 
ที่ประชุมจึงมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบ และการกรอกข้อมูลบนระบบ ดังนี้ 

ประเด็นปัญหา/ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุม 
การกรอกผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม 1. ปรับปรุงการกรอกข้อมูลในระบบ โดยภาควิชา/หน่วยงาน 

สามารถกรอกข้อมูลได้ทุกโครงการ/กิจกรรม แต่ให้ระบุใน
ระบบว่าโครงการ/กิจกรรมท่ีกรอกอยู่ประเภทใหน 
โครงการเดิม: โครงการท่ีมีการด าเนินการเป็นประจ าทุกปี 
โครงการใหม่: โครงการใหม่ท่ีจัดขึ้นเพื่อตอบกลยุทธ์ของ
คณะฯ และท่ีมี Impact สูง  

2. ควรจัดโครงการอบรมการกรอกข้อมูล ในระบบ e-Action 
Plan เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้งานระบบให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ผู้กรอกข้อมูลของภาควิชา/หน่วยงาน ส่วนใหญ่เป็นธุรการ
ของหน่วยงาน ไม่ใช่ Owner เจ้าของกิจกรรม ควรสร้างการ
รับรู้ของ Owner ว่าจะต้องมีการรายงานผลการด าเนินงาน 
ในระบบ e-Action Plan ด้วย 

โครงการ/กิจกรรมท่ียังไม่มีผลการด าเนินงาน และคาดว่าจะมีการด าเนินงานในไตรมาสถัดไป 
การเปิดหลักสูตร Non degree ในเบ้ืองต้นคาดว่ามีหลักสูตรกาแฟ โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ 

คือ ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และ ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ท่ี 5 : ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 
ในการท างาน (happinometer) 

เดิมคณะฯ รอผลการประเมินจากมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการ
ประเมินผลในภาพรวม ผู้ตอบแบบประเมินอาจประเมินด้วย
ทัศนคติท่ีมีต่อการด าเนินการของมหาวิทยาลัย คณะฯ จึงควร 
หาแนวทางในการประเมินฯ ด้วยตนเอง 

โครงการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 
ในการพัฒนา smart farm 

คาดว่าจะมีผลการด าเนินงานภายในไตรมาสท่ี 3 เพราะคณะฯ 
ได้ต้ังงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(งบกลางปี) สนับสนุนโครงการพัฒนา Smart farm ของคณะฯ 
จ านวน 4 โครงการ รวมงบประมาณท้ังสิ้น 4,541,000 บาท ดังนี้ 
1. โครงการพลังงานทดแทน 
2. โครงการ IOT (ระบบเซนเซอร์) 
3. โครงการ green house technology 
4. โครงการ DEPA 

4. ปฏิทินการปฏิบัติงานด้านแผน และงบประมาณ 
 ตามที่ งานนโยบายและแผนฯ ได้ด าเนินการจัดท าปฏิทินการจัดท างบประมาณในภาพรวม และ
ปฏิทินการปฏิบัติงานของงานนโยบายและแผนฯ เพ่ือเป็นการก าหนดกรอบระยะเวลาในการจัดท าค าขอ
งบประมาณ และแผนกลยุทธ์คณะเกษตรศาสตร์ เสนอต่อเลขานุการคณะฯ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร เรียบร้อย
แล้วนั้น 
 ในการนี้ รองคณบดีฝ่ายบริหาร มีข้อเสนอแนะให้งานนโยบายและแผนฯ จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน
ด้านแผน และงบประมาณส าหรับภาควิชา / หน่วยงาน และแจ้งเวียนให้ทุกภาควิชา / หน่วยงานรับทราบและ 
ถือปฏิบัติต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชมุ  
 ที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าเดือนมีนาคม 2562 เมื่อวันที่18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 -ไม่ม-ี 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 
4.1 ข้อมูลประกอบการพิจารณาสัมมนาผู้บริหารวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2562 
 คณะเกษตรศาสตร์ มีก าหนดการจัดการสัมมนาผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2562 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม งานนโยบายและแผนฯ จึงได้เตรียม
เอกสารประกอบการสัมมนาดังกล่าว และเสนอต่อรองคณบดีฝ่ายบริหารเพ่ือพิจารณา 
 ในการนี้ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้ 
 เอกสารประกอบการทบทวนแผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจ และเชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ 2562 

1. ผลการด าเนินงานแผนเชิงพันธกิจ 6 เดือน  
2. ผลการด าเนินงานแผนกลยุทธ์เชิงรุก 6 เดือน 
3. พิจารณาตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ 2562 
4. พิจารณา Key action แผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 เอกสารประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจ และเชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ 2563 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์ที่2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4. สรุปสาระส าคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 
5. TOWS Matrix ตามกรอบยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสาขาเกษตร 10 ปีข้างหน้า 
6. สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 
7. SWOT คณะเกษตรศาสตร์ 2561 
8. TOWS MATRIX 
9. แผนกลยุทธ์คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 
10. ข้อมูลแผนงบประมาณโครงการ/กิจกรรม จากค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
11. สรุปสาระส าคัญอบรมวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
12. จุดคุ้มทุนนักศึกษาปีการศึกษา 2563 

และมีข้อเสนอแนะในการจัดเตรียมเอกสารเพ่ิมเติม โดยให้งานนโยบายและแผนฯ จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2561 – 30 มีนาคม 2562) ในรูปแบบของกราฟ เพ่ือให้ง่ายต่อการพิจารณาข้อมูล 

4.2 KPI หน่วยงาน 
 จากการประชุมงานนโยบายและแผนฯ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 
งานนโยบายและแผนฯ ได้จัดท าตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคล เพ่ือใช้วัดผลการท างานของพนักงานตามขอบเขตหน้าที่
รับผิดชอบ และเพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เสนอต่อรองคณบดีฝ่ายบริหาร และ
เลขานุการคณะฯ พิจารณา โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารพิจารณาให้ปรับตัวชี้วัดให้มีความถูกต้อง ชัดเจน สามารถวัด
และประเมินผลได้ รวมทั้งเพ่ิมตัวชี้วัดเกี่ยวกับการจัดท าระบบ Data HUB  
 ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอให้งานนโยบายและแผนฯ ปรับเพิ่ม KPI ของหน่วยงาน 
ในส่วนของภาระงานด้านการจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการเพิ่มเติม 
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4.3 วาระเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารประจ าคณะฯ ประจ าเดือนมีนาคม 2562 ของงานนโยบายและแผนฯ 
และวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ วันที่ 22 มีนาคม 2562 

วาระเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารประจ าคณะฯ ประจ าเดือนมีนาคม 2562  
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
 1.1 ผลการพิจารณาการแบ่งหน่วยงานในโครงสร้างองค์กรของคณะเกษตรศาสตร์ 
วาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ วันที่ 22 มีนาคม 2562 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
 1.1 ผลการพิจารณาการแบ่งหน่วยงานในโครงสร้างองค์กรของคณะเกษตรศาสตร์ 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์เชิงรุก คณะเกษตรศาสตร์ 
 3.2 ชี้แจงการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบกลางปี) 

4.3 ภาระงานบุคลากรงานนโยบายและแผนฯ 
ตามท่ี นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ (พนักงานปฏิบัติงาน) ได้ลาคลอดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ท าให้ 

ต้องมีการเกลี่ยภาระงานที่รับผิดชอบให้กับนางสาวมนสิชา กองเพชร์วัฒนา และนางสาววิราวรรณ ใจเงิน นั้น 
บัดนี้ ครบตามก าหนดระยะเวลาดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาจัดสรรภาระงานร่วมกันอีกครั้ง 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 -ไม่ม-ี 

ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 
 

  
(นางสาวพัชราพร  บุญจันต๊ะ) 

พนักงานปฏิบัติงาน 
ผู้บันทึกการประชุม 

(นางสาววิไลพร ธรรมตา) 
เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 


